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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Data: 06-05-2020 
Horari: 18.00 h 
Lloc: sessió a distància per videoconferència 
 
 
Presideix: Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas, presidenta del Consell del Districte de 
Nou Barris 
 
Assistents: 
 
Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez, en substitució de la Il·lma. Sra. Margarita Marí-Klose, 
regidora del Districte de Nou Barris, conforme decret d’alcaldia de 10 de febrer de 2020 
 
Regidors adscrits: 
 
Sra. Marilén Barceló Verea (Cs) 
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 
 
Ciutadans (Cs) 
 
Sr. Juan del Olmo Fernández 
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Sra. Noemí Martín Peña 
 
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 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El secretari indica que s’ha comprovat que hi ha connectats 17 dels 18 consellers, així com 
la presidenta del Consell del Districte, el regidor David Escudé, tres regidors adscrits, el 
gerent del Districte i el secretari, i es pot començar la sessió atès que hi ha el quòrum 
legalment exigit per a la constitució del Consell i el seu funcionament. 
 
D’altra banda, assenyala que aquesta sessió s’ha preparat d’acord amb l’article 46.3 de la 
Llei de bases de règim local, recentment modificada. 
 
La presidenta del Consell del Districte dona la benvinguda als consellers i als ciutadans 
que estan seguint la sessió via YouTube o altres mitjans, així com al regidor David Escudé, 
que avui assumirà les funcions de la regidora de Nou Barris, que està de baixa, i als 
regidors adscrits (Josep Bou, per part del PP; Marilén Barceló, per part de Cs, i Jordi Martí, 
per part de JxCat). 
 
Tot seguit, demana, per a una sessió que no serà fàcil, el màxim respecte i la màxima 
disciplina. Per exemple, demana que quan un parli la resta tingui el micròfon tancat per 
evitar interferències, i que tothom s’ajusti als temps (ella intentarà avisar qui intervingui 
quan li quedi poc temps, però si algú vol posar el cronòmetre i l’ajuda per si s’equivoca, 
cap problema, al contrari: qualsevol ajuda serà ben rebuda). 
 
Per acabar, posa de manifest que Nou Barris és un districte amb molta audiència on es fan 
audiències públiques i el Plenari és molt participatiu, però les circumstàncies actuals no 
permeten la participació habitual, motiu pel qual s’ha habilitat un espai on tots els ciutadans 
han tingut un termini per presentar preguntes. Se n’han presentat 35, més 5 fora de 
termini, i es tractaran al final, després d’haver tractat totes les propostes, preguntes i precs, 
perquè el desenvolupament de la sessió sigui més ordenat i per respondre amb més 
qualitat. En cada cas donarà la paraula o bé al gerent o bé al Govern. 
 
 
1. Actes: 
 
a) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta del Consell Ciutadà del 12-12-2019 
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b) Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 12-12-2019 
 
El secretari explica que se sotmeten ara a aprovació les actes de la sessió ordinària del 
Plenari i del Consell Ciutadà del desembre de 2019 perquè al març del 2020 no es va 
poder celebrar sessió a causa del coronavirus. Constata que ningú no vol fer cap objecció 
a cap de les dues actes, i es donen per aprovades. 
 
 
Part informativa: 
 

A) Despatx d’ofici: 
 
2.-RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el 
darrer període. 
 
El secretari assenyala que en la documentació de què disposen consta la relació de 
contractes del darrer període i de l’anterior, que s’hauria d’haver fet al març, i explicita que 
si algú vol revisar algun contracte o fer-hi algun comentari li ho pot fer saber. 
 
Cap conseller/a demana revisió de dits contractes 
 

B) Informes: 
 
3.- Informe de la Regidora del Districte 
 
La presidenta del Consell del Districte demana que donin records i ànims de part seva a la 
regidora —actualment de baixa, com ha dit el secretari— i de tot el Plenari, que desitja que 
es recuperi aviat i es reincorpori al més aviat possible, i indica que, com ja ha dit també el 
secretari, avui assumirà les funcions de la regidora el Sr. David Escudé, regidor de Sant 
Martí. 
 
D’altra banda, observa que aquest és un moment complicat, perquè ja fa sis setmanes que 
va començar el confinament i, per tant, són moltes les tasques que ha hagut d’assumir 
tothom, tant la ciutadania com els grups i el Govern. 
 
Per acabar, manifesta el desig que amb aquest informe el Govern doni resposta a totes les 
preguntes i inquietuds que té tothom. 
 
El regidor Ilm. Sr. David Escudé s’afegeix al desig que la regidora titular, la Sra. Marí-
Klose, torni a ser amb ells al més aviat possible, si bé la substitueix molt gustosament i per 
a ell és un honor i un plaer exercir com a regidor provisional de Nou Barris. 
 
Dit això, explica que intentarà ser molt generalista i breu en l’exposició de l’informe, per al 
qual s’ha dut a terme una feina de síntesi de tot el que s’ha fet, i tant l’equip del Govern 
com el gerent resoldran els dubtes i les consultes sobre qüestions més concretes del 
districte. 
 
Comenta que tothom és conscient de la importància de la pandèmia i del drama que 
l’acompanya, sobretot a Barcelona i al districte de Nou Barris: el 30 d’abril ja s’havien 
detectat a la ciutat gairebé 13.000 casos positius. Arran d’això, i amb la situació actual 
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d’estat d’alarma dictada per l’Estat, hem anat vivint dia a dia amb nombroses notícies prou 
dramàtiques. 
 
Assenyala que davant del confinament, una de les mesures que incloïa el primer reial 
decret va ser la suspensió administrativa, cosa que va marcar molt l’activitat del Districte i 
l’activitat comercial de la ciutat. A Barcelona, el mateix 14 de març es va decidir aturar les 
72 obres públiques que estaven en funcionament. A Nou Barris, aquestes eren les escales 
mecàniques de Ciutat Meridiana, l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana, el carrer de la 
Mina de la Ciutat, el passatge Ricard Canals, el Parc Central de Nou Barris, els interiors de 
Trinitat Nova, la plaça Sóller, l’equipament de la Bòbila, la coberta de la pista esportiva de 
la Guineueta, l’església del Mental, el pont Puig de Jorba (el Consorci va decidir aturar-lo 
també) i, pròpiament de Districte, les rehabilitacions de les façanes del castell de Torre 
Baró i la il·luminació artística de l’aqüeducte de Ciutat Meridiana, així com les obres 
d’arranjament de la biblioteca de Cotxeres i les que estaven en fase d’inici, com les 
cobertes del Campillo, el Casal de Joves de la Prosperitat i la cobertura de la pista de 
l’escola Deià. Ara, estan pendents de veure quina és la situació futura, sobre la qual es 
treballarà en col·laboració amb la resta de grups municipals, ja que el Govern en aquest 
moment considera necessari i essencial que la feina de futur sigui compartida 
absolutament per tothom. En aquest sentit, dona les gràcies a tots els grups municipals del 
Districte de Nou Barris i de l’àmbit de ciutat per la feina feta, així com als veïns i les veïnes 
dels barris del districte pel seu exercici de civisme en una situació realment molt complexa. 
 
Respecte a la neteja i recollida de residus, recorda que es va decretar no recollir els trastos 
com s’acostumava a fer, i s’han reduït els recursos de neteja, cosa que ha afectat la 
situació de moltes avingudes de la ciutat, per garantir-ne la seguretat com a treball 
essencial, i la neteja s’ha concentrat molt en contenidors, papereres i entorns d’hospitals i 
centres d’assistència. 
 
D’altra banda, indica que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra han estat 
presents a tots els carrers sobretot per anar informant la gent sobre la situació i intentar 
que la presència a la via pública fos la menor possible. 
 
Quant a educació, destaca que dels 31.895 alumnes als quals s’han repartit targetes 
menjador, 4.500 són alumnes de Nou Barris, i des del primer dia hi han pogut accedir. 
 
A continuació, esmenta algunes mesures que han afectat tota la ciutat i de forma més 
concreta el districte, com ara el cobrament del lloguer dels habitatges públics municipals, 
l’aturada dels desnonaments o el no cobrament de les quotes de les escoles bressol i dels 
equipaments esportius des del primer dia. 
 
En referència amb els ERTO i l’afectació sobre els veïns i veïnes del districte, diu que no 
s’hi estendrà, i recorda que hi ha un portal d’informació de Barcelona Activa i un telèfon per 
donar suport als treballadors, treballadores, pimes i autònoms del districte, acompanyar-los 
en aquesta llarga i dura travessia i tenir-los informats, així com el paquet de mesures de 
25 milions que es va anunciar per ajudar tot el sector comercial i econòmic de la ciutat. 
 
Destaca també la feina feta pel personal sanitari de la ciutat i del país, que s’han comportat 
com herois i als quals la ciutat ha intentat facilitar la feina en tot moment, també pel que fa 
a espais. Per exemple, pavellons esportius es van convertir en espais de salut, igual que 
alguns hotels. Subratlla que cal valorar molt l’ajuda prestada pels gestors dels pavellons 
esportius i dels hotels, que han posat els llits a disposició per ajudar. 
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Clou la intervenció agraint de tot cor la feina dels funcionaris i funcionàries del Districte, de 
l’Ajuntament, de tot el personal i de tots els grups, de tots els polítics, que han estat a 
l’altura en un moment com aquest i han estat donant un cop de mà ateses les 
circumstàncies. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) subratlla que Barcelona està de dol i que el xoc 
humà que ha provocat la pandèmia a la societat ha estat enorme. Per això, vol dedicar 
aquestes primeres paraules de la intervenció a les famílies que han patit els efectes de la 
malaltia, a qui envia el seu afecte, i als treballadors que han continuat duent a terme la 
seva tasca com a part de l’estructura productiva essencial, als quals dona les gràcies. 
 
Davant d’aquesta situació tan desoladora, entén que no es pot deixar de pensar en 
l’endemà, ja que la funció dels governs és avançar-se als esdeveniments i donar resposta 
a les necessitats futures de la ciutadania. En aquest cas, però, el Govern de la nació va 
infravalorar la magnitud de la malaltia i en va minimitzar la gravetat davant la societat 
espanyola, quan a la resta del món molts països ja n’havien patit les conseqüències, 
principalment Xina, però també Corea del Sud, Singapur o Itàlia, un exemple molt més 
proper geogràficament. Comenta que no es pot oblidar, però que hi haurà ocasió d’exigir 
responsabilitats en el futur. 
 
Observa que avui cal fer front a nous reptes, ja que després de la crisi sanitària ens 
desbordarà la crisi econòmica, i Barcelona no està preparada, ara per ara, per fer front a 
les conseqüències de la pandèmia. Exposa algunes dades en aquest sentit: 
 
- El sector de serveis representa el 90,5% del PIB de la ciutat, uns 65.000 milions d’euros, i 
els negocis més afectats per la pandèmia en representen el 45%, principalment el comerç, 
el transport i l’hostaleria (26,5%), les activitats immobiliàries (14%) i les activitats 
artístiques i creatives (5%). 
 
- El turisme genera el 18% de la facturació del comerç a Barcelona ciutat, i el 61% en el 
cas de zones com el passeig de Gràcia, plaça Catalunya, Portal de l’Àngel, Portaferrissa o 
el Born, que no formen part del districte però hi ha molts veïns d’aquí que hi treballen. A 
més, en termes globals, el 33% dels comerços deuen un terç de la facturació al turisme, fet 
que posa en dubte diverses coses, com ara la suficiència i viabilitat del monocultiu turístic, 
un model alimentat tant per governs anteriors com per l’actual, que no ha fet res per 
canviar aquesta realitat, o la manca de projectes econòmics i empresarials d’alt valor 
afegit, que ofereixen certa protecció davant els vaivens de l’economia i les crisis cícliques. 
 
- La taxa d’estalvi de Barcelona és baixa i la precarietat laboral, elevada: només 
474.000 persones tenen contracte indefinit i moltes famílies estan endeutades i tenen 
ingressos baixos i no recurrents. D’altra banda, un 25% de la població està en risc 
d’exclusió social —aquesta dada no està actualitzada— i un 8% de les llars té problemes 
per fer front a les despeses relatives a subministraments bàsics. 
 
Assenyala que, amb aquest context, cal elaborar urgentment un pla per mobilitzar recursos 
i coordinar-se amb altres administracions per aplicar una teràpia de xoc en l’àmbit 
econòmic, que parteix d’una situació bastant precària. El Grup de BxCanvi estarà a la 
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disposició del Govern per fer-ho, obert a col·laborar i amb moltes ganes de sumar-hi 
esforços, com sempre ha manifestat. Espera que aquest cop sí que hi hagi una 
col·laboració estreta i no es deixi de banda els grups. En aquest sentit, aplaudeixen la 
gestió feta pel que fa a la col·laboració amb altres administracions per part de l’Ajuntament, 
que ha actuat correctament donant refugi i menjar a persones sense llar, organitzant 
l’entrega d’aliments a les famílies més vulnerables, aixecant pavellons sanitaris, com ha dit 
el regidor, i supervisant les residències. 
 
A continuació, subratlla que Nou Barris fa molts anys que no brilla, continua a la cua del 
desenvolupament econòmic de la ciutat i aquesta crisi aprofundirà encara més la situació 
de gran desigualtat. Per això, quan es parli de la manera de salvar Barcelona, ningú no pot 
oblidar que Nou Barris ha de ser el districte pel qual es comenci a treballar i a buscar 
solucions. 
 
En darrer lloc, posa de manifest que els grups han rebut l’informe avui a les dues de la 
tarda i, si bé consideren, després d’haver-lo llegit ràpidament —no es podia fer d’una altra 
manera, atès que té 60 pàgines— que és un informe ben complet, haurien agraït que 
s’hagués enviat amb més antelació. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) saluda els presents i també les persones que avui 
segueixen la sessió d’una manera diferent de l’habitual, a través del canal de YouTube; 
expressa la gratitud i admiració del Grup Municipal del PP de Nou Barris pels professionals 
sanitaris i els milers d’espanyols que continuen garantint la tranquil·litat i l’abastiment de la 
resta de persones, i envia la seva solidaritat i suport als malalts i, sobretot, a les famílies de 
les persones que han perdut la vida. 
 
Dit això, critica la ministra Celaá per l’ocurrència d’obrir les aules al setembre al 50%, una 
contradicció més que fa que la ciutadania sigui cada cop més incrèdula amb les autoritats 
de l’Estat, i el vicepresident, que contínuament se salta el confinament. Subratlla que si 
s’hagués escoltat l’OMS des del començament, la situació ara seria diferent. Per exemple, 
a finals de febrer ja va avisar de nivells molt elevats de coronavirus a tot el món, amb Itàlia 
com un dels països més afectats. D’altra banda, remarca que si s’haguessin fet tests 
massius a la població, almenys se sabria qui està infectat i qui no i la desescalada seria 
més ràpida i estaria afectant molt menys les empreses, els autònoms i els treballadors en 
general, i aquesta és la solució, fer tests massius, que és el que diu l’OMS i el que estan 
fent la majoria de països del món, que avui comencen un desconfinament molt més lleuger 
i segur que el d’Espanya. 
 
Observa que la Generalitat en aquest sentit ha actuat una mica millor, però també ha 
comès errors imperdonables en la compra de mascaretes o amb els tests. Per exemple, en 
el marc del programa Orfeu, presentat el 7 d’abril per Meritxell Budó, va assegurar que en 
sis setmanes faria 170.000 tests, i fins ara només n’ha fet 32. 
 
Abans d’entrar en l’informe del regidor, dona les gràcies per les dues reunions que s’han 
fet amb els grups a petició del Govern municipal per explicar l’estat del districte en relació 
amb el coronavirus. 
 
Tot seguit, felicita el regidor i tot l’equip per la feina feta amb l’informe i pel detall d’aquest: 
si bé és cert que s’ha enviat tard, és un bon treball. El Grup Municipal del PP entén, però, 
que s’hauria pogut convidar algun representant del Departament de Salut de la Generalitat 
perquè expliqués amb detall què s’ha fet en relació amb la pandèmia i què es farà a partir 
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d’ara, perquè hi ha molta incertesa. Anuncia que segurament el seu grup, un cop hagi 
passat aquest maleït virus, demanarà un ple monogràfic per avaluar correctament la 
situació. 
 
A continuació, esmenta algunes dades que no recull l’informe i que li haurien aportat més 
detall: tests PCR realitzats al districte (només es parla de les dades positives); recursos 
econòmics dels projectes plantejats a l’informe; partides que es modificaran per adaptar-se 
a la situació; nombre de persones que han omplert el qüestionari de l’aplicació STOP 
COVID19 CAT, que la Generalitat va posar a disposició de la ciutadania —ell el va omplir i 
se li va dir que es posés en contacte amb el 061—, i nombre de trucades que ha rebut el 
061 de ciutadans de Nou Barris i quantes han estat ateses. Explica que ell hi va trucar fa 
més de 45 dies i encara no li han tornat la trucada, i comenta que si bé això és 
competència de la Generalitat, en casos com aquest la coordinació entre la capital de 
Catalunya i la Generalitat hauria de ser transparent. 
 
Pregunta si s’ha pensat elaborar algun protocol amb les persones grans que viuen soles —
Nou Barris en té el percentatge més alt—, si s’ha reforçat el servei per intentar atendre 
totes les persones sense sostre i què s’està fent amb les beques menjador i les beques 
habitatge. Entén que es deuen estar donant a les famílies perquè puguin subsistir el dia a 
dia. 
 
Per acabar, subratlla que hi ha moltes formes d’ajudar els comerços més enllà de les taxes 
i els preus. Per exemple, mitjançant millores urbanístiques. Pregunta què s’ha fet en 
aquest sentit. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) saluda tots els assistents a aquest ple telemàtic, envia 
el condol del Grup de Cs a totes les famílies i persones que han perdut un ésser estimat, i 
dona les gràcies als professionals públics i privats, a les xarxes de suport veïnal i als 
voluntaris, que han fet possible que la resta de persones hagin portat el dia a dia de la 
millor manera possible. 
 
Assenyala que el seu grup ja abans de l’estat d’alarma tenia la voluntat de col·laborar amb 
el Govern proposant iniciatives per prevenir i per reforçar els serveis que ofereix 
l’Administració, i al principi de l’estat d’alarma va facilitar-li un pla de xoc econòmic i social 
amb 57 iniciatives dins l’àmbit sanitari i social, de mobilitat i transport, econòmic i de 
promoció i de coordinació administrativa i transparència, que incloïen, per exemple, 
l’ampliació del fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a nens de 0-16 anys; ajuts 
per garantir l’atenció a persones vulnerables, persones grans i persones amb mobilitat 
reduïda; la reducció d’impostos a les famílies i les empreses i la no aplicació de les 
pujades de taxes aprovades pel Govern; mesures per reactivar l’ocupació i donar suport al 
teixit productiu de la ciutat, i mesures per millorar i reforçar la seguretat a Barcelona. 
 
Comenta que el seu grup esperava que el Govern de Colau i Collboni obrís una via de 
diàleg i consens amb tots els partits i els agents socials i econòmics, però ha trigat més de 
cinc setmanes a convocar una taula de treball que se li sol·licitava des del primer dia per 
iniciar un pacte de ciutat que plantegés solucions a curt i a llarg termini per ajudar tots els 
barcelonins. 
 
Subratlla que la unilateralitat amb què ha treballat el Govern, en alguns casos tenint com a 
única premissa la seva ideologia, no és la millor manera d’afrontar els reptes que està 
deixant aquesta pandèmia, ja que el que importa és ajudar les persones, no pas els titulars 
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de premsa, titulars com els relacionats amb el concert a les terrasses amb un cost de 
200.000 €, finalment anul·lat després de les crítiques, o amb les intencions del Govern 
contra la indústria de l’automòbil, que va expressar la regidora Janet Sanz, sense pensar 
que molts veïns treballen en aquest sector. Remarca que titulars de BC i del PSC com 
aquests (n’hi ha hagut molts) no ajuden de cap manera els veïns de Nou Barris i de 
Barcelona. 
 
Posa de manifest que hi ha la sensació generalitzada de manca de prevenció i reacció per 
part del Govern, i comenta que, si bé en alguns casos és normal cometre errors i actuar 
amb certa improvisació, el Govern no ha sabut donar resposta a temps a coses tan 
simples com les relacionades amb les beques menjador. D’altra banda, se li ha preguntat 
infinitat de cops sobre el nombre d’efectius disponibles al districte; Parcs i Jardins està 
desaparegut; el servei de neteja únicament s’ha enfocat a uns punts crítics i a la neteja de 
contenidors, i s’han deixat de banda la resta d’espais, i en diverses ocasions se li ha 
preguntat com estava garantint que tots els professionals que depenen de l’Administració, 
com ara els treballadors i treballadores del servei d’atenció domiciliària o els pocs agents 
cívics que estan treballant, disposessin de material de prevenció, i l’única resposta ha estat 
que ho mirarien. D’altra banda, fa aproximadament cinc setmanes el seu grup va avisar del 
tancament del centre de Càritas de Torre Baró, i fa dues setmanes ho va tornar a recordar 
al Govern i a Gerència, però encara no n’ha rebut cap resposta. 
 
Entén que és innegable que la manera de treballar del Govern és preocupant, perquè 
normalment arriba tard, i diu que el seu grup no es cansarà d’intentar-hi col·laborar per 
promoure iniciatives que ajudin la societat. Per això, cal escoltar, corregir errors, enfortir 
encerts i fer un canvi en la gestió, com demana Cs des de fa anys: cal optimitzar i 
redistribuir els recursos disponibles per tal que es destinin a les persones que ho 
necessiten i evitar el que succeeix en molts projectes de Barcelona, com ara el programa 
«Barri d’oficis», en què el Govern gasta més diners en la gestió que en les persones 
beneficiàries del projecte. 
 
Per acabar, desitja molta sort al Govern, pel bé de la ciutat, i repeteix que Cs està a la 
seva disposició. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) dona la benvinguda a Nou Barris al regidor Escudé 
i envia una salutació als presos i les preses polítiques que no poden ser aquí. Tot seguit, 
expressa el més sincer condol del seu grup per totes les veïnes i veïns que ens han deixat 
a causa de la pandèmia de la COVID-19. Envia la seva solidaritat i escalf a tots els seus 
familiars i amics. 
 
A continuació, expressa el reconeixement i profund agraïment del seu grup a tots els 
professionals de la sanitat, les cures, les farmàcies, Bombers, Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra i tots els que han intervingut en el dur enfrontament a aquesta situació, també 
els professionals del comerç, de la neteja i dels transports, que han procurat que la situació 
fos el menys excepcional possible dins la duresa. 
 
Fa extensiu l’agraïment i reconeixement a tot el personal del Districte, des de Gerència fins 
a tots els equips de les diferents àrees i a tots els serveis municipals que han permès que 
la ciutat, malgrat tot, continués funcionant, i remarca que l’esforç ingent dels consorcis 
participats (Salut, Serveis Socials i Ensenyament) ha permès evitar un col·lapse de majors 
dimensions i amb més impacte encara. 
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Subratlla, però, que cal ser conscients que no es pot parlar en passat: la pandèmia és aquí 
i, encara que convé anar recuperant una certa normalitat, ni la ciutadania ni les institucions 
poden abaixar l’atenció. Entén que per això, entre altres coses, són aquí, i és moment de 
parlar de què es fa i cap a on es prioritzen els esforços de les properes setmanes i mesos. 
 
D’altra banda, afirma que ningú no estava preparat per a això i que totes les 
administracions han fet coses bé i coses molt millorables, i els polítics han d’analitzar i 
avaluar per repotenciar-ne les primeres i descartar-ne o millorar-ne les segones. En aquest 
sentit, reconeix tota la feina feta pel Departament de Salut i recorda expressions com ara 
«esto es como una gripe», «el virus no entiende de territorios» o «lo ganaremos unidos» 
d’una administració que no tenia per mà la gestió sanitària en els territoris de l’Estat. 
 
A continuació, comenta que el seu grup, que celebra que hi torni a haver plens i que es 
torni a debatre i a proposar, ha trobat a faltar del Govern de la ciutat més diàleg i més 
corresponsabilitat. En aquest sentit, agraeix les paraules del regidor sobre obrir-se a la 
col·laboració amb els altres grups i espera que a partir d’ara sigui així (fins ara hi ha hagut 
un sistema de presa de decisions més aviat unilateral). Amb aquest objectiu, el Grup 
d’ERC ha proposat una taula de ciutat que pretén que sigui un motor per a la rearrancada 
social i la minimització dels efectes del virus, i ha plantejat tota una sèrie de propostes 
d’urgència que espera que es tinguin en compte (algunes ja s’han presentat, d’altres es 
presentaran aviat i d’altres, al llarg de les properes setmanes). 
 
Posa de manifest que el Districte va anunciar un pla de contenció, que no es va explicar 
als grups fins fa pocs dies, amb un contingut força decebedor i mesures molt limitades. El 
seu grup troba a faltar una estratègia per a les properes setmanes i mesos, un full de ruta. 
Si hi és, no en tenen notícia, i consideren que en aquests moments caldria més 
transparència i corresponsabilitat. També troben a faltar lideratge i direcció política —
independentment de la situació de la regidora, no voldria que això es mal interpretés— del 
conjunt del Govern del Districte. 
 
Per acabar, subratlla que calen mesures en els àmbits més bàsics (social, econòmic, 
educatiu...) i el Grup d’ERC continuarà, com ha fet sempre, oferint-se per ajudar a obtenir 
aquestes mesures i aquests programes que permetin no només mitigar els efectes, tant 
sanitaris com socioeconòmics, de la crisi, sinó també sortir-ne al més aviat possible. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als regidors adscrits 
que volen intervenir. 
 
L’Ilm. Sr. Jordi Martí, regidor adscrit de JxCat, saluda tots els presents, envia molts ànims 
a la regidora, a qui tot l’equip de JxCat de Nou Barris desitja una ràpida recuperació, i se 
suma al condol per totes les víctimes mortals especialment de la pandèmia als barris del 
districte. 
 
Dit això, valora que l’informe, encara que s’hagi enviat avui mateix, és complet i és una 
bona radiografia del que ha passat i del que està passant, així com del que han fet el 
Govern del Districte i l’Administració municipal a Nou Barris. Hi troba a faltar, però, un full 
de ruta per a les properes setmanes i els propers mesos que indiqui el que cal fer en les 
diferents fases de desconfinament (ni tan sols hi ha una visió del que passarà la setmana 
que ve). 
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Subratlla que caldria que Districte i Ajuntament de Barcelona elaboressin un pla de xoc per 
ajudar el comerç de Nou Barris, molt afectat ja abans de la pandèmia i que ara encara ho 
està més, o, com a mínim, una revisió del Pla de comerç de Nou Barris, absolutament 
importantíssim també pels llocs de treball que estan en joc. 
 
Pel que fa al Centre Obert Torre Baró, s’afegeix a la petició d’informació sobre la situació 
actual amb Càritas, les negociacions i les converses, i si és possible el rescat per part de 
l’Ajuntament de Barcelona o de Nou Barris. Pregunta també per la situació actual de 
l’alberg de persones sense sostre de Nou Barris, ja que hi ha hagut denúncies de 
problemàtiques no només de convivència, sinó també de concentració excessiva de gent 
sense sostre als voltants. 
 
En relació amb el sector esportiu, també molt important a Nou Barris, proposa que el 
Districte demani un pla d’ajut al costat de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament tant pel que fa a 
ajuts directes als clubs i a les entitats esportives, moltes en situació molt difícil, com per 
replantejar els requisits que hi ha per atorgar beques esportives als infants i estudiants 
joves del districte. 
 
Per acabar, felicita les dues entitats candidates a les Medalles d’Honor del Districte —hi ha 
hagut un acord in extremis i finalment hi ha el consens de tothom—, Projectart i el Casal de 
Gent Gran de la Trinitat Nova, que realment mereixen aquests guardons. 
 
L’Ilm. Sr. Josep Bou, regidor adscrit del PPC, envia un record per a la regidora, que espera 
que estigui bé i que tothom troba molt a faltar, i saluda els regidors de l’Ajuntament de 
Barcelona que han parlat i que han de parlar i els consellers, molt especialment el 
Sr. Javier Barreña, del PP, que pensa que ho està fent prou bé. 
 
Tot seguit, diu que estava acostumat als plens de l’Ajuntament i que el Ple de Nou Barris, 
que és un èxit, li està agradant molt: li agrada molt el que està escoltant i el fet que es vagi 
per feina en lloc de perdre el temps donant voltes a les coses. D’altra banda, explica que 
ell va voler ser regidor adscrit a Nou Barris perquè hi va viure trenta-cinc anys (entre els 
carrers Góngora i Almansa del Verdum), encara hi conserva molts amics i sent molt 
d’afecte per aquests tretze barris. 
 
A continuació, posa de manifest que Nou Barris és el districte més afectat per la COVID-
19, segurament per la superfície, les dimensions dels habitatges i la impossibilitat en 
alguns casos de mantenir les distàncies i viure en les condicions necessàries per evitar 
contagis. 
 
Subratlla que l’Ajuntament de Barcelona ha de tenir clar el que ha de fer, que és, a parer 
seu, organitzar-se millor, gestionar-se millor, reduir la despesa comuna —hi ha molta 
despesa que no és necessària— i disposar dels diners que permetin ajudar i fer les coses 
realment importants, com ara ajudar les empreses, els autònoms i els treballadors. Explica 
que en la seva vida empresarial, que va transcórrer a Verdum durant molts anys, ha arribat 
a crear 2.500 llocs de treball, de manera que sap el que és donar feina i sap que la pèrdua 
d’un lloc de treball és una cosa terrible. En aquest sentit, observa que, en el cas dels 
empresaris, d’on n’hi ha sempre en queda, però, en el cas d’un treballador que perd el lloc 
de treball quan és l’únic sou que entra a casa, la situació és molt difícil. 
 
Per això, l’Ajuntament ha de posar-se les piles i fer la seva feina, que és servir els 
barcelonins, i els polítics de Nou Barris han de servir especialment els ciutadans del 
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districte, tot tenint en compte que el Districte no pot gastar més del que té i que s’han 
demanat ajuts i injeccions econòmiques per part de la Unió Europea, el Govern l’Espanya i 
l’Ajuntament per poder restablir una mica el creixement econòmic. 
 
L’Ilma. Sra. Marilén Barceló, regidora adscrita de Cs, envia una abraçada a la regidora de 
part del seu grup, que espera que es recuperi al més aviat possible, i agraeix al regidor 
David Escudé que avui sigui aquí per explicar l’informe del regidor. 
 
Tot seguit, expressa el seu condol per totes les víctimes de la COVID-19 i el suport a tots 
els familiars, i observa que davant d’aquesta pandèmia, una situació que ningú no s’havia 
imaginat, cal fer polítiques socials i econòmiques per solucionar-ne les conseqüències. 
Alhora, davant d’aquesta important crisi econòmica i social, cal diàleg i unió entre les 
diferents forces polítiques, que és el que espera la ciutadania. En aquest sentit, diu que li 
consta que tant a Nou Barris com a altres districtes s’ha anat parlant reiteradament. 
 
A continuació, subratlla que, com han dit a l’Ajuntament de Barcelona i estan dient a tots 
els districtes, cal replantejar el pressupost, que s’ha d’adaptar a les situacions reals. En el 
cas de Nou Barris, calen mesures específiques per evitar que augmenti el nombre de 
persones en situació de vulnerabilitat, i el seu grup està disposat a dialogar sempre que es 
faci a partir de mesures útils i eficaces per resoldre els problemes i que es passi dels 
titulars i les declaracions d’intencions als fets. 
 
Clou la intervenció donant les gràcies a la presidenta i a tots els consellers que són avui al 
Districte. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al regidor 
representant del govern del Districte 
 
L’Il·lm. Sr. David Escudé indica, en relació amb Torre Baró, que s’està treballant amb Drets 
Socials i amb el gestor per solucionar la situació, que preocupa tothom. 
 
Tot seguit, agraeix el to, sobretot, de la crítica constructiva que s’ha fet; comenta que 
segurament el Plenari del Districte no és el lloc per parlar de segons quines coses, i 
observa que ningú dels presents és epidemiòleg ni especialista en pandèmies i que als 
veïns i veïnes entén que els interessa més que parlin dels problemes reals que han tingut i, 
sobretot, que tindran en les successives fases de desconfinament. 
 
A continuació, posa de manifest que el fet que la senyera estigui a mig pal va ser una 
decisió que va unir tots els grups municipals en senyal de condol per totes les víctimes i 
cap als familiars que no han pogut acompanyar-les en aquest trànsit. Entén que la millor 
manera de treballar és treballar plegats. 
 
D’altra banda, recorda que l’Ajuntament va viure l’inici de la pandèmia de forma molt dura, 
amb molts treballadors, treballadores i gerents confinats a casa seva pel petit brot que hi 
va haver, i posa en valor la feina de tothom de fer-se’n càrrec i de col·laborar des del 
primer dia: govern i oposició han anat treballant plegats, amb les discrepàncies lògiques. 
 
Per acabar, referma la predisposició del Govern per anar treballant a través de les 
diferents taules que s’han constituït i dona les gràcies a tots els grups per les 
intervencions, un agraïment que estén a tothom, ja que tant Barcelona com Nou Barris 
estan plens de veïns i veïnes que han mostrat clarament la capacitat de ser resilients i, a 
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parer seu, estem davant d’una nova oportunitat en què el districte de Nou Barris i la ciutat 
sortiran endavant. 
 
 
Part Decisòria 
 
4.- APROVAR la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2020 per al 
Districte de Nou Barris i elevar-les com a tal als òrgans centrals competents per a la seva 
aprovació. 
 
El secretari enuncia el punt i cedeix la paraula al Govern. 
 
La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) indica que les candidatures que es 
presenten són la del Casal de Gent Gran de Trinitat Nova i la de l’Associació Projectart. 
 
Exposa que el Casal de Gent Gran de Trinitat Nova, que enguany ha fet cinquanta anys, 
és el més antic de la ciutat i hi han passat moltes dones i molts homes amb trajectòries 
que mereixen un reconeixement, igual que les persones que actualment mantenen viu 
l’esperit familiar que el caracteritza, majoritàriament dones combatives que són un exemple 
de lluita, com mostren orgulloses en una bonica foto que tenen penjada al casal, on 
apareixen uniformades de soldat. Entén que no hi ha millor manera de celebrar-ne el 50è 
aniversari que amb la Medalla d’Honor de Barcelona com a reconeixement per la seva 
àmplia trajectòria. Per tot això, felicita l’entitat. 
 
D’altra banda, assenyala que l’Associació Projectart, una xarxa ciutadana del districte de 
Nou Barris, és un mitjà de relació obert i participatiu per potenciar l’entrada dels ciutadans 
a la societat de la informació sense exclusions, una iniciativa d’una associació sense ànim 
de lucre que compta amb el suport tant del Districte com de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) felicita l’Associació d’Avis de Platja d’Aro, a la qual 
dona les gràcies, agraïment que estén a la Maribel, l’Olímpia, la Lola i l’Elvira, per ser alma 
mater, juntament amb el Jordi i el Bretones, el poeta del casal, i tantes altres persones que 
han sabut transformar aquest petit espai que ocupen en una casa gran: amb la seva 
empenta i força han donat continuïtat a un projecte que es va iniciar un dia fred del gener 
del 1970, el Hogar del Jubilado, que enguany ha celebrat els cinquanta anys. En la 
celebració —els hi van convidar—, ella va confirmar que en aquest petit espai hi havia 
unes grans persones, que estava ple de vida, calor, alegria i solidaritat i que, amb les 
activitats de memòria, gimnàstica, manualitats, etc. s’hi creen lligams amb les entitats del 
territori i s’ofereixen possibilitats a moltes persones grans de deixar de banda el sentiment 
de soledat que sovint ens envaeix la vida. A totes les persones que ho fan possible, els 
demana que, ara més que mai, atesa la situació, continuïn endavant amb aquestes 
activitats amb el coratge que sempre han mostrat per seguir convertint aquest petit espai 
en un gran espai per fomentar la companyonia. 
 
D’altra banda, diu que per a Nou Barris és una sort tenir una entitat com Projectart, que fa 
trenta-tres anys que està al territori i que treballa en l’àmbit de la comunicació local 
audiovisual, entre d’altres, i al llarg de la seva història ha promogut molts projectes al 
voltant de la televisió i d’internet, com ara la creació d’un arxiu audiovisual del districte i 
moltes altres activitats audiovisuals de cooperació i de dinamització cultural i social. En 
destaca també la seva participació en el projecte cooperatiu Relligant Nou Barris, que ens 
apropa a la història dels veïns del districte, i els agraeix també la col·laboració com a 
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televisió de districte a la Marta, la Rut i el Dani, que, amb la seva frescor informativa dia a 
dia transmeten informació veraç i molt objectiva als barris del districte. Subratlla que tant 
els veïns com el Districte els agraeixen la seva dedicació i els feliciten. 
 
El conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC) pren la paraula per dir a la presidenta que l’ha 
saltat: la Sra. Guerra ha exposat el punt en nom del Govern, però ell voldria intervenir com 
a PSC, igual que ha fet la Sra. Flaquer com a BC. 
 
La presidenta del Consell del Districte respon que abans de començar han acordat que 
tenien un minut per a cada medalla tots els grups, però com que la Sra. Guerra no ha 
esgotat el temps, el pot completar ell amb un minut. 
 
El conseller Sr. Rodríguez (PSC) ho agraeix. 
 
Assenyala que el reconeixement al Casal de Gent Gran de Trinitat Nova, també anomenat 
«de Platja d’Aro», va ser una proposta del Govern i vol homenatjar una generació que ha 
patit enormement moltes situacions de postguerra o guerra, transició, crisi i tot de 
vicissituds, i són les persones que van construir aquest districte, persones vingudes d’arreu 
que ara han patit una enèsima sotragada de la vida amb aquesta pandèmia que els ha 
afectat especialment, però han estat, sobretot dones —és un reconeixement feminista—, 
fins i tot fent mascaretes en coordinació amb les xarxes de suport i amb l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a Projectart, indica que l’entitat va introduir el tema digital al districte, ho ha fet 
molt bé durant tots aquests anys i en la situació actual de la COVID ha estat a peu de 
carrer oferint la realitat veïnal del districte, en un moment en què hi havia poca mobilitat i, 
per tant, això era difícil que arribés. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als grups de la 
oposició. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) felicita ambdues entitats i celebra l’ampli consens 
aconseguit pels grups polítics a l’hora de premiar-les: considera positiu que siguin capaços 
de dialogar i posar-se d’acord per premiar les entitats que més ho mereixen del districte, 
sobretot en moments tan complicats com aquest. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) aprofita els vint-i-tres anys de les Medalles d’Honor 
(se celebren des de 1997) per felicitar totes les entitats sense ànim de lucre del districte, 
especialment totes les que han aportat el seu granet de sorra per ajudar a superar aquesta 
pandèmia. 
 
Dit això, expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP a totes dues propostes, 
felicita Projectat i el Casal de Gent Gran de Trinitat Nova pel guardó i el reconeixement i 
s’afegeix a les paraules d’agraïment i generositat dels portaveus que l’han precedit. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) felicita Projectart i el Casal de Gent Gran de Trinitat 
Nova i els dona les gràcies per la gran tasca que fan, així com per la dedicació exemplar 
de les persones que formen part de cadascun dels seus projectes. 
 
Estén l’agraïment a totes les entitats que fan Nou Barris i comenta que és una llàstima que 
només es puguin lliurar dues Medalles, ja que hi ha moltes entitats mereixedores d’aquest 
premi per la gran tasca que fan al districte i a la ciutat. 
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El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) diu que el punt de les Medalles d’Honor és sempre 
un orgull (tant la nominació com els agraïments posteriors) i subratlla que en el cas del 
Casal de Gent Gran de Trinitat Nova el reconeixement és a unes persones que van venir al 
barri quan no existia res, han passat la vida aquí i han fet el barri i han fet ciutat. Assenyala 
que és el casal de gent gran més antic de la ciutat (enguany ha fet cinquanta anys) i que 
tota preservació de la dignitat de la seva memòria i tot reconeixement social i ciutadà a la 
seva lluita i a la seva aportació a la construcció del barri i de la ciutat és poc, i és un honor 
per al seu grup poder-hi contribuir. 
 
D’altra banda, remarca que la tasca de Projectart és molt més gran del que sembla a 
vegades, sobretot pel nombre d’efectius amb els quals compta l’entitat, que ha sabut teixir 
una xarxa molt important, amb grans col·laboracions —un dels punts més importants que 
ha tingut al llarg d’aquests anys, a parer seu—, que van des de la creació de la primera 
web d’entitats del districte —quan ningú no tenia pàgina web hi havia un lloc on podien 
acollir-se, noubarris.net— fins al projecte de memòria, que no només inclou Relligant Nou 
Barris, sinó tot el projecte d’arxiu visual. 
 
Per acabar, reivindica la feina de Projectart com a Nou Barris TV, diluïda i deslluïda pel 
model actual de BTV i en autèntic risc de desaparèixer si no s’hi aporten mitjans, no 
s’endreça el model i, sobretot, si no es té una idea de quin és el model de comunicació de 
proximitat que es vol per al districte. 
 
La presidenta del Consell del Districte felicita les entitats guardonades, que duen a terme 
tasques cíviques que tothom agraeix. 
 
El secretari demana als grups de BxCanvi, Cs i ERC que explicitin els seus vots, encara 
que siguin evidents. 
 
El consellers Srs. Elicegui (BxCanvi) i el Sr. Del Olmo (Cs) expliciten els vots favorables 
dels seus grups. 
 
El Sr. Sangrà (ERC) expressa el vot favorable del seu grup i comenta que la tria de la 
proposta es fa habitualment en Junta de Portaveus on es fa la consegüent deliberació i 
que la proposta que es fa és la proposta de Nou Barris solidàriament amb la resta del 
Consell. 
 
El secretari indica que ambdues propostes s’aproven per unanimitat. 
 
 
Part d’impuls i control: 
 
5.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 
Consell. 
 
5.1 Proposició d’ERC relativa al següent: «El govern del Districte de Nou Barris es 
compromet a implantar de forma urgent un seguit de mesures amb l’objectiu de reforçar els 
servei socials del Districte que incloguin: - La recuperació immediata de la plena activitat 
de tots els Centres de Serveis Socials del Districte, amb especial atenció a la Zona Nord, 
en les condicions de prevenció sanitària necessària;- El reforçament dels centres i serveis 
amb recursos humans i materials, d’acord amb la demanda que ja s’està produint a Nou 



 
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 

 

15 
 

Barris i en previsió del seu augment, si cal, derivant-los d’altres centres o serveis;- La 
recuperació immediata de la plena funcionalitat del serveis d’atenció especial a col·lectius 
vulnerables del Districte, com ara el SARA, el PIAD, el CAS i altres anàlegs, així com -en 
la mesura del possible- el CPA;- La realització d’una acció de difusió intensiva que 
garanteixi la distribució de la informació sobre tots els serveis a l’abast de la ciutadania, a 
totes les llars del Districte.» 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) subratlla que totes les dades indiquen una doble 
afectació de Nou Barris tant sanitària com socioeconòmica, ambdues per damunt de la 
mitjana de la ciutat i de manera simultània: n’hi ha una i ja n’està arribant l’altra. Per això, 
no es pot esperar més per engegar tota la maquinària que calgui en cada àmbit. 
 
En aquest sentit, cal prioritzar la reactivació de totes les capacitats dels Serveis Socials del 
districte, per a la qual cosa el Districte ha de demanar la màxima priorització a l’Ajuntament 
de Barcelona, tot entenent que tots els districtes mereixen la mateixa atenció, però no tots 
estan igualment afectats. 
 
D’altra banda, remarca que calen totes les eines, totes les administracions i tota la 
col·laboració amb entitats, empreses gestores de serveis i ONG, entre altres, amb la 
màxima complicitat i eficàcia, però també cal, des d’ara mateix, tractar els serveis socials 
com si fossin un servei essencial a Nou Barris, amb l’obertura dels centres presencials, 
amb especial atenció a Zona Nord, la dotació de recursos materials, humans i de 
prevenció sanitària suficients, i una difusió exhaustiva perquè tota la informació dels 
recursos que tant l’Ajuntament, principalment, com la resta d’administracions posen a 
l’abast de la ciutadania i dels veïns arribi a totes les llars del districte. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula a la resta de 
grups. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, que 
comparteix el diagnòstic d’ERC, i subratlla que Barcelona ja tenia problemes de 
vulnerabilitat social abans de la pandèmia, però ara aquesta vulnerabilitat és enorme, ja 
que la crisi sanitària i la posterior crisi econòmica estan generant greus problemes. 
 
Observa que Nou Barris és el districte més preocupant en aquest sentit i, després de les 
greus conseqüències que tindrà la crisi sanitària, sobretot en el teixit productiu, la situació 
empitjorarà encara més. 
 
Per acabar, subratlla que la situació social requereix que aquesta proposició tiri endavant i 
que s’actuï immediatament per combatre els problemes relatius a la desigualtat social. 
Entén que tothom coincideix que cal començar a treballar per Nou Barris perquè és el 
districte que més ho mereix. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) expressa el vot favorable del seu grup, conscient que 
Nou Barris és el districte amb la renda per càpita més baixa de la ciutat i un dels que passa 
més penúries, potser fins i tot d’una part important de l’Estat espanyol. 
 
Explicita que la proposició vol reforçar els serveis socials mitjançant la recuperació 
immediata de la plena activitat als centres, especialment a la Zona Nord, i el reforç dels 
recursos humans i materials, així com dels serveis d’atenció especial als col·lectius més 
vulnerables. 
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Per acabar, subratlla que per al Grup del PP és fonamental, sobretot davant d’aquesta 
pandèmia, aprovar propostes com aquestes, encaminades a millorar la qualitat de vida de 
les persones més necessitades. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) agraeix la feina que fan totes les treballadores i 
treballadors dels serveis socials i els serveis d’atenció domiciliària —també els voluntaris—
, que col·laboren per poder oferir aquests serveis fins i tot sense els mitjans de protecció i 
prevenció suficients. 
 
Dit això, posa de manifest que Cs fa temps que insisteix en la necessitat de millorar 
aquests serveis i vota a favor de la proposició, però hi troba a faltar que es parli de la 
col·laboració entre administracions, indispensable per aconseguir uns serveis més 
eficients. 
 
Comenta que els hauria agradat escoltar les mesures que vol aprovar el Govern de la 
Generalitat, on governa ERC, per ajudar l’Ajuntament, com podria ser l’actualització de la 
cartera de serveis socials, pendent des de fa més de deu anys, o la devolució dels 
222 milions que deuen a l’Ajuntament perquè part d’aquests diners es puguin destinar a 
Serveis Socials. D’altra banda, observa que les reformes de Serveis Socials dutes a terme 
per BC i el PSC abans de la pandèmia no estaven donant els resultats esperats (per 
exemple, el temps d’espera era d’aproximadament vint dies per accedir a la primera visita) 
i les polítiques per reduir les desigualtats no van ser encertades: l’índex de pobresa i 
exclusió social va augmentar un 22% el darrer mandat (el 2014 era del 14%). Ara, durant 
la pandèmia, el Govern ha mantingut oberts 9 dels 43 centres disponibles (el seu grup ja 
havia demanat que com a mínim n’obrís un per districte, sobretot veient la saturació 
d’alguns, però el Govern no va reaccionar a temps davant d’aquesta demanda). 
 
Subratlla que els Serveis Socials s’haurien d’haver millorat abans i ara la pandèmia obliga 
a fer-ho perquè puguin suportar la demanda creixent, i remarca que caldria fer una revisió 
general de tots els serveis perquè puguin arribar a tothom; revisar els protocols d’actuació 
perquè siguin més àgils i es redueixin els temps d’espera; reorganitzar el personal i, si cal, 
contractar-ne més; canviar els horaris, i garantir que els espais de les oficines són espais 
de prevenció davant del virus. 
 
En darrer lloc, afirma que el Grup de Cs no desconfia de la voluntat del Govern, però 
observa que de poc serveixen les bones intencions quan els ciutadans necessiten realitats, 
i recorda que les persones no demanen caritat, sinó que se les ajudi. 
 
En representació dels grups de govern, la consellera Sra. Carolina Recio (BC) agraeix, en 
nom del Govern, la dedicació, la vocació pública i les hores de feina de tot el personal dels 
centres de Serveis Socials, especialment a Nou Barris, però també la gent que està 
atenent serveis com el SARA, el PIAD o el CPA, especialment dones —considera que avui 
es fa més evident que mai que la cura és essencial i que quan tothom s’atura la cura no es 
pot aturar—, que han cuidat i acompanyat els veïns i veïnes en aquests moments tan durs 
de crisi per la COVID (l’aïllament i la situació que suposa són nous i han treballat amb gran 
vocació pública). 
 
Tot seguit, posa de manifest que el Govern va fer un pla de contingència i per això hi ha 
nou centres oberts a la ciutat, un per districte, perquè s’havia de garantir el servei durant 
tota la pandèmia i, per tant, també s’havien de guardar reserves de professionals per 



 
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 

 

17 
 

garantir que no s’hagués de tancar cap d’aquests serveis, i informa que, amb els nou 
centres oberts, s’han atès 27.000 persones —en un any se n’atenen 90.000, als centres de 
Serveis Socials—, amb un 20% d’increment de persones noves que s’hi han adreçat. 
D’altra banda, a Nou Barris s’estan fent unes 400 visites per setmana. Per tant, tot i tenir 
tancat, el servei no s’ha aturat, sinó que s’ha facilitat a tothom, i han estat oberts el SARA, 
el CPA i el CAS. 
 
A continuació, exposa que, ara que estem entrant en una nova fase de la pandèmia, l’Àrea 
de Drets Socials treballa perquè en aquest procés de desescalada cada cop es puguin 
anar obrint més centres a la ciutat (entén que tothom és conscient que Nou Barris és un 
dels districtes on segurament tots aquests recursos hauran de tenir un dimensionament 
especial). 
 
En darrer lloc, observa que, si bé és cert que l’Àrea de Drets Socials ha de reforçar, 
reprioritzar i revisar les seves actuacions per tenir en compte la situació post-COVID, 
reforçant ajudes i tot allò que calgui, també cal treballar conjuntament amb altres 
administracions —aquí hi ha companys que governem en altres administracions— per ser 
valentes i posar en marxa accions i polítiques estructurals, com ara un ingrés mínim vital a 
l’Estat i la revisió i el reforç de la renda mínima de garantia de la Generalitat. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup 
proponent. 
 
El conseller Sr. Sangrà (ERC) dona les gràcies pel suport de tothom a la proposició, així 
com pel to constructiu i propositiu, i agraeix també les explicacions de la consellera Recio 
sobre la feina que s’està fent, que no ha posat en dubte en cap moment. Observa, però, 
que tothom sap que caldrà fer més, i dona per descomptat que el Govern n’és conscient, 
però la funció de l’oposició és posar-ho de manifest i intentar arribar al consens que tothom 
veu que això és el que cal fer i després tots —fa èmfasi en aquest punt— reclamaran a 
Casa Gran com a Nou Barris, cosa que no sempre fan, els recursos i mitjans que han 
d’arribar al districte, que també han d’arribar a Ciutat Vella i a algunes altres zones de la 
ciutat (part de Sant Martí, Sants o Horta), atès que hi ha zones on s’han de destinar 
determinats mitjans i recursos. 
 
A continuació, diu que no farà una llista de les coses que està fent el Govern de la 
Generalitat, perquè no correspon a ell i aquí exposar la tasca que està fent, valorar-la o 
defensar-la, i es limita a recordar que el Govern de la Generalitat està en l’actuació de 
l’Ajuntament de Barcelona en cadascun dels consorcis participats (Salut, Serveis Socials, 
Educació, etc.), de manera que ja hi ha col·laboració i coordinació. Comenta que només ha 
sentit parlar bé —espera que serveixi com a exemple— de l’experiència d’aquestes últimes 
setmanes quant a relació, malgrat els errors i els alts i baixos normals d’una crisi com 
aquesta —la majoria dels presents no havia conegut res semblant. 
 
Per acabar, es mostra completament d’acord amb la Sra. Recio pel que fa a la necessitat 
de treballar conjuntament per la renda mínima —ERC s’hi ha pronunciat en nombroses 
ocasions—; observa que darrere la millora de la renda mínima garantida a Catalunya hi ha 
un problema de finançament, entre altres coses, i manifesta el desig que una futura llei 
Aragonès sí que sigui aprovada. 
 
El secretari demana als grups de BC i del PSC que explicitin els seus vots. 
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La consellera Sra. Recio (BC) i el conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC) expliciten els vots 
favorables dels seus grups. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 
5.2 Proposició de CS relativa a que: «Pels motius exposats amb anterioritat, instem el 

Govern del Districte de Nou Barris i el mateix Ajuntament de Barcelona a: 1) Elaborar un 

pla d’impuls i reactivació social i econòmica del districte de Nou Barris adaptat a les 

necessitats dels ciutadans i dels sectors productius afectats per tal de minimitzar l’impacte 

negatiu de la COVID-19 sobre la situació social i l’economia del districte que inclogui el 

reforç dels ajuts per als sectors més afectats; a) Que per a l’elaboració d’aquest pla es creï 

una comissió específica i permanent sobre la COVID-19 composta per agents econòmics i 

socials, el Govern municipal i tots els grups polítics que formen el Consell del Districte amb 

l’objectiu d’establir les línies d’actuació davant les necessitats dels col·lectius que s’han vist 

afectats per la pandèmia, com ara els comerciants o els restauradors; que un cop es 

constitueixi la Comissió, tan aviat com sigui possible, es reuneixi, en un principi, com a 

mínim setmanalment per elaborar el pla esmentat amb l’objectiu de buscar el màxim 

consens possible entre tots els agents implicats; b) Que per elaborar aquest pla s’adaptin i 

reformulin el Pla d’acció del districte (PAD), així com el Pla de barris i el Pla d’inversió 

municipal (PIM), adaptant-los a la nova situació sorgida a conseqüència de la crisi sanitària 

de la COVID-19; c) Que aquest pla, a través de la seva comissió específica i permanent, 

estableixi, amb el màxim consens possible, les mesures necessàries en l’àmbit social i 

econòmic, com ara: - Mesures socials i sanitàries: prevenció, desinfecció de carrers, 

residències, atenció a gent gran, col·lectius vulnerables i de risc, etc. - Mesures 

econòmiques: impostos, taxes, preus públics, bonificacions, línies de subvencions, ajuts 

econòmics directes, assessorament als comerciants, restauradors, etc. 2) Que per a 

l’elaboració d’aquest pla d’impuls i reactivació social i econòmica del districte de Nou Barris 

i la consegüent comissió específica i permanent es doti una partida econòmica procedent 

del fons de contingència previst en els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona 

aprovats per a l’exercici 2020.» 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) subratlla que el paper de les administracions 
públiques davant la greu crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19 és 
essencial per cobrir les necessitats socials de tots els ciutadans en els seus moments més 
difícils i per actuar com a motor de reactivació econòmica, i el Districte de Nou Barris i 
l’Ajuntament de Barcelona no en poden ser una excepció: han de bolcar-se en la lluita 
contra el virus i la crisi social i econòmica tot creant línies d’ajut en aquest sentit i 
augmentant-ne les existents. 
 
Observa que el Govern municipal té competències i fonts de finançament per activar els 
mecanismes necessaris per abordar de manera transversal la recuperació social i 
econòmica del districte i del conjunt de la ciutat, i posa de manifest que el seu grup des del 
primer moment es va oferir a col·laborar per intentar solucionar la situació. Concreta que 
Cs va presentar al Govern municipal un pla amb 57 mesures en tres àmbits (sanitari, social 
i econòmic), i mostra el convenciment d’aquest grup que en aquests moments de crisi 
sanitària, social i econòmica és molt important treballar conjuntament per arribar a un bé 
comú que beneficiï tothom. 
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Per això, el seu grup presenta aquesta proposició —l’enuncia—, que demana la creació 
d’un pla d’impuls i reactivació social i econòmica al districte que tingui en compte els 
sectors més afectats pel coronavirus i inclogui un reforç dels ajuts a aquests sectors per 
evitar la pèrdua de llocs de treball i el tancament de negocis. Afegeix que Cs vol que en el 
marc d’aquest pla es mantingui un diàleg real de transparència en què se’ls permeti 
avançar units. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula a la resta de 
grups. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, que entén 
que la proposició és molt detallada i en comparteix la diagnosi (la situació és dramàtica). 
 
Subratlla que, evidentment, el PAD, el PIM, els pressupostos i la recaptació «han saltat 
pels aires» i la situació econòmica és completament nova. Afegeix que es podria 
considerar que fins i tot «han saltat pels aires» els programes electorals, ja que aquesta 
legislatura municipal no tindrà res a veure amb com havien pensat que seria i caldrà 
replantejar moltes de les qüestions plantejades fins ara. 
 
Entén que cal començar a treballar per revisar aquests plantejaments i que una bona 
manera de fer-ho és a través de l’elaboració del pla que proposa el Grup de Cs en el marc 
d’una taula que hauria de possibilitar un treball més recurrent i periòdic sobre qüestions 
sanitàries i econòmiques al districte. Opina que aquesta feina ja era necessària abans i ho 
continuarà sent en el futur. 
 
Per acabar, celebra el consens assolit a l’Ajuntament de Barcelona tant pels grups del 
Govern com pels de l’oposició amb el Gremi de Restauradors, i anima tothom a continuar 
treballant tots units per sortir de la situació actual. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) explicita que, com és lògic, avui les iniciatives de tots 
els grups se centren en la COVID-19 i presenten propostes que d’una manera o d’una altra 
s’han de reflectir al Govern municipal. Entén que la millor manera de fer-ho és a través del 
Ple Municipal. 
 
Qualifica també de totalment lògiques les mesures que planteja Cs en aquesta proposició, 
que parla de mesures socials, sanitàries i econòmiques, així com del Pla d’actuació del 
districte, que, igual que el Pla d’actuació municipal, caldrà adaptar a les noves necessitats. 
 
D’altra banda, considera totalment legítim que s’elabori un pla d’impuls i reactivació social i 
econòmica del districte dotat d’una partida econòmica procedent del fons de contingència 
previst en els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona aprovats el 2020. 
 
Per tot plegat, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta l’acord del seu grup que cal un programa 
de mesures urgents de prevenció, atenció a l’emergència social i reorganització/reiniciació 
de la vida social i de l’economia —entén que ha de ser en aquest ordre dels factors—, que 
va fer que en l’àmbit de ciutat demanés l’impuls d’una taula de ciutat creada per a això. No 
sap, però, si pot tenir les seves rèpliques en l’àmbit dels districtes. A parer seu, no seria el 
més adequat, si bé sí que hi haurà un seguit de taules sectorials, de manera que quedaria 
parcialment cobert. 
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Explica que el Grup d’ERC no acaba de veure clar que algunes competències que no són 
del Districte s’incloguin entre els elements a debatre i a decidir a la taula que es proposa, 
per exemple, el Pla de barris —no depèn només del Districte—, el PIM, els impostos, les 
taxes, els preus públics o el fons de contingència, en què dels 88 milions que preveu com 
a ingressos aquest any, 70 depenen de mesures que encara no s’han posat en marxa: la 
taxa de residus i el recàrrec de l’impost turístic. Sobre aquest, assenyala que segurament 
fins d’aquí a uns quants mesos —esperen que siguin els menys possibles— no s’hi podrà 
comptar. 
 
Afegeix que, a parer del seu grup, que comparteix la idea general de la proposició, caldria 
una proposta molt àmplia i no es pot detallar d’aquesta manera, perquè ja s’està 
assenyalant cap a on ha d’anar, quan el que s’hauria de plantejar és un pla inclusiu en què 
es compti amb tothom, que el Govern compti amb les diferents forces polítiques, tenint en 
compte que a Nou Barris l’aritmètica és una però a cada districte n’hi ha una de molt 
diferent i no es pot deixar de comptar amb ningú. 
 
Admet que davant les objeccions sobre la proposició, el seu grup podria haver plantejat 
alguna esmena al grup proposant, però les coses han anat com han anat en aquest plenari 
i no ho ha fet. Per això, s’hi abstindrà, una abstenció positiva, ja que veu bé la proposició 
però no en veu clara l’execució. 
 
En representació dels grups de govern, el conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC) posa de 
manifest que aquests dies s’ha pogut comprovar a tot arreu el que són uns barris sense 
comerç, un comerç que vertebra una ciutat mediterrània com Barcelona tot aportant-li 
espai urbà i integració social, i comenta que des de la constitució del Govern municipal 
aquest ha estat compromès —a l’acord d’esquerres ja es plantejaven mesures en aquest 
sentit— amb l’impuls i la preservació del comerç, que ja abans de la pandèmia havia de fer 
front a reptes importants, ja diagnosticats i per als quals ja s’havien començat a prendre 
mesures i n’hi havia d’altres de previstes quan va començar la situació actual, que ha 
provocat la pèrdua de moltes persones. Envia una salutació afectuosa als familiars 
d’aquestes persones, entre les quals hi ha treballadors públics i privats de col·lectius que 
continuen en primera línia en la lluita contra la pandèmia tant al districte —el que té la 
renda més baixa de la ciutat— com arreu. 
 
Dit això, exposa que el Govern va proposar una transacció a Cs en el sentit que el Govern 
es comprometia durant les següents setmanes a convocar espais, taules o consells 
sectorials —no només de comerç— per consensuar amb partits polítics, entitats, 
associacions i veïns i veïnes un acord de districte amb mesures en l’àmbit sectorial 
corresponent per fer front de manera corresponsable a la crisi econòmica i social causada 
per la pandèmia de la COVID i elevar posteriorment aquests acords a la taula del pacte de 
Barcelona. Afegeix que el Govern, igual que ERC, comparteix el fons de la proposició i la 
inquietud que recull sobre temes socials, econòmics i comercials, però opina que seria 
més adequada la metodologia que plantejava en la transacció, que no ha estat acceptada. 
 
A continuació, esmenta algunes de les mesures preses per la Regidoria de Comerç com a 
pla de xoc: hi ha una línia de subvencions per a la transformació digital i formació dirigida 
al petit comerç activada per part de Barcelona Activa amb una sèrie de línies diferents, 
unes d’eines i habilitats per al negoci, unes altres de formació específica sobre internet i 
algunes relacionades amb la sostenibilitat. Hi ha un impuls ciutadà, una plataforma digital 
que s’uneix a un projecte que ja té un any i que ve d’abans, que s’havia fet en l’anterior 
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mandat, d’una web específica, un marketplace que es diu viunoubarris.com, previst al 
Consell de Comerç i al Pla de comerç que s’estava preparant i que les circumstàncies 
acceleren com han accelerat el comerç en línia i l’entrega a domicili. Es vol realitzar una 
campanya comunicativa per generar percepció a la ciutadania sobre el benefici social i 
econòmic del comerç de barri i promoure la compra de proximitat. Hi ha activitats previstes 
per reforçar la campanya de Nadal, en un any que serà molt sensible, tant pel que fa a 
l’enllumenat de carrers com pel que fa a diverses activitats. S’està dissenyant un ajut per 
als propietaris que apliquin rebaixes als comerciants, als llogaters. S’està treballant per un 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats representatives del 
comerç i de la restauració en relació amb els EPI i altres elements de seguretat. S’ha 
accelerat la convocatòria de subvencions generals —hi havia una inquietud particular per 
les entitats de comerç— i s’han facilitat els requisits per al seu cobrament al més aviat 
possible, perquè moltes associacions comercials han expressat el seu patiment en aquest 
moment i fins i tot han deixat de cobrar quotes per ajudar els seus associats. Hi ha el 
programa «Impulsem el que fas», que ja existia però que s’està reforçant, i es vol potenciar 
en el sentit que ja s’havia fet el Pla de barris en alguns dels barris del districte, com ara 
Trinitat Nova, Roquetes o Zona Nord, quant a locals buits. Es vol fer un pla molt més 
desenvolupat en aquest sentit. S’ha anunciat, i ja es podrà demanar a partir del 20 de 
maig, l’ajut als autònoms complementari a les grans mesures que ha pres el Govern 
d’Espanya, que ha cobert els autònoms com no s’havia fet mai a la història d’Espanya, i 
està dotat amb 25 milions per a emprenedors, dels quals 5 són per a les persones que ja 
reben la prestació extraordinària del Govern. I hi ha una nova unitat d’acompanyament a 
persones autònomes i un nou servei d’orientació jurídica. 
 
Clou la intervenció assenyalant que moltes d’aquestes mesures ja estaven previstes però 
la situació actual ha fet que s’estenguessin, i comenta que hi ha dues novetats que 
comentarà en altres punts de l’ordre del dia. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup 
proponent. 
 
La consellera Sra. Martín (Cs) agraeix els vots favorables i subratlla que la transparència i 
la facilitació d’informació han de ser primordials perquè entre tots puguin trobar solucions 
per pal·liar els problemes actuals i els que vindran. Malauradament, però, no han vist 
reflectides al Districte aquesta transparència i aquesta cerca de consens a les quals 
sempre fa referència el Govern, ja que des que va començar el confinament només s’ha 
convocat els grups dos cops i se’ls han facilitat dades molt esbiaixades sobre la situació de 
la COVID-19 a Nou Barris, quan en altres districtes hi ha hagut reunions setmanals i amb 
més contingut. Els hauria agradat que la informació que ha facilitat el portaveu del PSC 
s’hagués facilitat en reunions anteriors. 
 
Subratlla que el que sí que han vist en el Govern han estat decisions unilaterals en les 
seves actuacions, imposició en lloc de consens i l’opacitat habitual, a més de cap 
reconeixement dels errors comesos ni rectificacions a temps, com en el cas de la pujada 
d’impostos aprovada, que haurien de rectificar. En relació amb això, remarca que es va 
augmentar un 5,7% l’IBI, es va imposar una taxa camuflada en el rebut de l’aigua, i la taxa 
de terrasses i bars en alguns casos va arribar a augmentar més d’un 1.000% (en aquest 
cas, pel que han vist, sí que s’ha rectificat). 
 
Per acabar, remarca que l’Ajuntament hauria de transmetre una imatge de rigor i d’esforç i 
deixar de generar més incertesa: cal actuar immediatament davant la situació que es 
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dibuixa a l’horitzó, que, pel que diuen els experts, no és gaire esperançadora. Per això, el 
seu grup demana altesa de mires i que es comenci a treballar conjuntament perquè Nou 
Barris pugui tirar endavant al més aviat possible. 
 
El secretari demana als grups del Govern que explicitin els seus vots. 
 
El conseller Sr. Rodríguez (PSC) explica que tant el seu grup com BC estan d’acord en 
l’esperit de la proposició, però, tal com està formulada, no la poden acceptar. D’altra 
banda, comenta que agafen totes les propostes de manera constructiva i assegura que el 
Govern ha actuat amb transparència, si bé aquesta sempre és millorable. 
 
El secretari indica que la proposició, amb 4 vots a favor, 12 en contra i 2 abstencions, no 
s’aprova. 
 
5.3 Proposició del PPC relativa a: 1) Instem a la creació d’una taula de treball dins del 
Consell de Dret a la Salut de Nou Barris i el Consell de Gent Gran per garantir que el 
servei que s’està donant a les residències de gent gran i centres de dia es desenvolupi en 
condicions òptimes; 2) Informar totes les residències de gent gran i centres de dia 
d’aquesta nova taula de treball perquè s’hi puguin incorporar amics i familiars dels 
residents per aportar les seves experiències amb la ferma voluntat de donar un servei 
impecable a la nostra gent gran. 
 
Transacció: 1) Sol·licitar al Districte la creació d’un espai de treball dins del Consell 
del Dret a la Salut amb la col·laboració del Consell de Gent Gran, familiars, 
professionals dels centres, personal de salut i entitats amb l’objectiu de plantejar 
propostes per a la desescalada als centres i accions per prevenir possibles rebrots 
de la COVID-19 a la tardor; 2) Canalitzar les conclusions a les administracions 
competents en residències geriàtriques. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) indica que l’objectiu d’aquesta proposició, que 
s’hauria d’haver presentat a la sessió que es va suspendre per l’inici de la pandèmia i que 
s’ha adaptat a la situació actual, és cuidar una mica més la gent gran, i comenta que, si bé 
la presenta el seu grup, parteix de persones que tenen familiars o amics en residències de 
gent gran, on hi ha detalls que caldria millorar —res alarmant— i on aquestes persones 
han presentat nombroses instàncies que no han rebut resposta. 
 
Tot seguit, agraeix la transacció presentada per BC, que ha donat lloc a un acord per 
introduir petites modificacions a la proposició pel que fa a la forma (no a l’objecte final) i, 
gràcies a aquest grup, va parlar amb ERC, que també veu millor la nova redacció. 
 
Per acabar, llegeix la proposició. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula a la resta de 
grups. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, que entén 
que cal replantejar-se la manera com s’ha gestionat el model residencial per a persones 
grans, una qüestió que la societat civil ja feia molt de temps que plantejava sense èxit —no 
interessava parlar-ne— i que ara la COVID-19 ha posat sobre la taula. Considera que la 
proposta del PP és una bona manera de començar a treballar el tema i valorar què es pot 
fer. 
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La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) posa de manifest que les persones grans, un dels 
col·lectius més vulnerables en aquests moments de crisi sanitària i que més ha patit en 
aquesta pandèmia, ens han tret de molts moments difícils, són qui va viure una guerra i 
una postguerra i qui, amb molt d’esforç, ens van treure d’una crisi. Ara, malauradament, 
ens veiem abocats a una altra. 
 
Dit això, observa que el Govern municipal, que potser afirma que no té competències en 
residències de gent gran, sí que en té, ja que forma part del Consorci de Serveis Socials. 
D’altra banda, recorda que el PSC i BC, els grups que governen a l’Ajuntament, parlen de 
bones intencions respecte al col·lectiu de gent gran quan han votat en contra de diferents 
propostes de Cs referides als casals de gent gran (principalment, per ampliar-ne els horaris 
i no tancar-los a l’estiu per poder continuar oferint l’atenció que necessiten les nostres 
persones grans). Entén que, si el Govern municipal té bona voluntat amb la gent gran, 
hauria de recuperar iniciatives que va desestimar i reactivar-les quan sigui possible per 
millorar-ne la qualitat de vida. 
 
A continuació, lamenta el desvergonyiment de partits polítics que governen a la 
Generalitat, que van arribar a rebutjar l’ajuda humanitària que oferia l’UME per actuar en la 
desinfecció de residències o per crear hospitals de campanya. Lamenta que alguns partits, 
davant la situació difícil que estem vivint, en lloc d’arremangar-se i ajudar com un més, es 
permetin anteposar la seva ideologia sectària i totalitària a la protecció de la gent gran, a 
qui ho devem tot. Agraeix, en canvi, la feina i la dedicació de l’UME, Bombers, Protecció 
Civil i cossos de seguretat. 
 
Per acabar, subratlla que el seu grup no deixarà de treballar perquè la gent gran tingui una 
vida en les condicions que mereix. Per això, demana que no s’escatimin recursos ni 
esforços a l’hora d’intentar aconseguir tot allò necessari perquè aquestes persones visquin 
en unes condicions òptimes i perquè s’atenguin les seves necessitats, i vota a favor de la 
proposició. 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) comenta que el seu grup en principi estaria 
d’acord amb la proposició, però voldria que s’aclarís un punt: a la proposició es parla d’un 
«espai de treball dins el Consell de Salut i de la Gent Gran», però les comissions dintre 
d’aquests espais són tancades i, per exemple, l’oposició no hi és convidada. El Grup 
d’ERC considera que en aquest espai de treball hi ha d’haver les altres administracions, ja 
que no es pot demanar com es poden protegir les residències si no hi ha una part de 
l’Administració que en aquests moments dintre del Districte no hi és. Vol saber, doncs, com 
es pensa configurar aquest espai, si com a comissió, com a Consell de Salut o com a 
Consell de Gent Gran, o tots dos amb un monogràfic sobre el tema. El seu grup considera 
que hauria de ser un consell obert —en aquest cas, hi votaria a favor—, no pas una 
comissió, més tancada. 
 
La presidenta del Consell del Districte observa que a la Junta de Portaveus es va pactar 
que hi hauria 3 minuts per a cada grup i en aquest moment els grups del Govern els estan 
sumant. Pregunta al secretari si això és correcte i possible i no hi ha cap problema. 
 
El secretari respon que en principi és factible. 
 
La presidenta del Consell del Districte agraeix la resposta i dona la paraula al govern. 
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En representació dels grups de govern, la consellera Sra. Esther Flaquer (BC) expressa el 
seu condol per totes les famílies que han perdut un ésser estimat dintre d’un geriàtric i que 
aquests dies han patit molt per la situació de confinament i aïllament que han patit totes les 
persones que han viscut en una residència, i es mostra molt orgullosa del treball que han 
fet tant l’Ajuntament com el Consorci. Entén que l’Ajuntament ha pres moltes mesures des 
del primer dia i ha pressionat perquè se’n prenguessin, concretament pel que fa a aquest 
col·lectiu, el de la gent gran, que tant ha fet per la societat. 
 
Agraeix l’acceptació de la transacció —puntualitza que la va proposar el Govern, no BC—, 
ja que el Govern vol crear l’espai que planteja la proposició, però entén que no pot imposar 
una sèrie de coses perquè no són competència directa de l’Ajuntament, que ha treballat de 
valent —no està d’acord amb el que ha comentat la companya de Cs, la Sra. Martín— i ha 
fet front a aquesta crisi aportant elements d’eines i molta implicació. 
 
Dit això, expressa el vot favorable del Govern, agraeix a tots els grups que permetin fer 
aquest espai, i assenyala que el Govern també ha rebut moltes peticions de famílies en 
relació amb el patiment que han tingut i les ganes de participar en el plantejament de 
mesures o propostes de desescalada que es començaran a confeccionar ara, també per 
prevenir accions pel possible rebot de la COVID a la tardor. 
 
Observa que, si bé l’Ajuntament no té determinades competències, allà on té consorci 
(Salut, Serveis Socials, etc.) ha demostrat que té la voluntat de treballar. 
 
En darrer lloc, aclareix que el Consell de Dret a la Salut és un espai de treball precisament 
per a això, de manera que hi haurà una coordinació amb persones grans del Consell de 
Gent Gran, entitats del territori, personal de Salut i de centres. Subratlla que cal comptar 
amb l’expertesa de tots els professionals que han estat treballant dintre d’aquest marc, i els 
familiars així ho volen, com també volen que hi siguin tots els partits polítics. 
 
A continuació, l’Il·lm. Sr. Jordi Martí, regidor adscrit de JxCat, demana la paraula per 
demanar a la Sra. Martín que si quan ha dit que algunes forces polítiques que governen a 
la Generalitat tenen ideologia totalitària es referia al seu grup, ho retiri. 
 
Donada la paraula a l’Il·lma Sra. Marilén Barceló, regidora adscrita de Cs perquè 
respongui, si vol fer-ho, ja que la Sra. Martín no té una altra intervenció en aquest punt. 
 
La Sra. Barceló, diu que voldria que intervingués la consellera Martín i entén que el 
reglament recull el dret a contestar per al·lusions. Si no és així, aleshores sí que faria ella 
la intervenció. 
 
El secretari explica que el problema és que la Junta de Portaveus va acordar per majoria, 
encara que el Grup Municipal de Cs s’hi va oposar, que en aquest punt hi hagués una 
única intervenció (excepte el grup ponent, que en té una segona per tancar). 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) intervé per dir que discrepa molt d’aquesta 
interpretació, ja que quan hi ha una intervenció per al·lusions la persona al·ludida no és 
que pugui respondre, sinó que ha de respondre. Demana que es faci així, com s’ha fet 
sempre a les sessions presencials. 
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La Sra. Barceló, regidora adscrita de Cs, repeteix que no té cap problema a fer ella la 
intervenció, però entén que, per respecte a la consellera Martín, és ella qui hauria 
d’intervenir. 
 
La presidenta del Consell del Districte i el secretari diuen que si tothom ho accepta —
constaten que és així—, no hi ha cap problema, de manera que donen la paraula a la 
Sra. Martín. 
 
La consellera Sra. Martín (Cs) explica que el que opina el seu grup és que algunes actituds 
com la de no acceptar l’ajuda de l’UME i d’altres membres no són correctes, però retira 
l’expressió a la qual ha fet referència el regidor adscrit de JxCat. 
 
El Sr. Martí, regidor adscrit de JxCat, li ho agraeix. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup 
proponent. 
 
El conseller Sr. Barreña (PPC) assenyala que l’únic objectiu d’aquesta proposta que 
humilment presenta el Grup Municipal del PP és que l’atenció que reben les persones 
grans quan deixen de viure a casa seva per qüestions de necessitat i van a viure a una 
residència de gent gran sigui la millor possible —no diu que ara no ho sigui. 
 
A continuació, diu a la portaveu d’ERC que no té cap inconvenient que a l’espai participin 
totes les administracions pertinents —observa que no està focalitzat a ser un consell, sinó 
un espai de treball que cal definir. Pel que fa específicament a la participació de la 
Generalitat, considera que així ha de ser i que com a mínim ha d’estar informada de tot el 
que passa a les residències de gent gran com a principal responsable administratiu. Per 
tant, si bé el segon punt de la proposició parla de canalitzar les conclusions a les 
administracions competents en residències geriàtriques, es pot modificar per dir que 
qualsevol ens de la Generalitat formi part de l’espai de treball. Afegeix que ho modificaria 
encantat, ja que, com ha dit, l’únic que vol aquesta proposició és que la gent gran tingui la 
millor qualitat de vida fins als seus darrers dies. 
 
Per acabar, demana disculpes al Grup del PSC per haver interpretat que la transacció era 
només de BC i no del Govern, i dona les gràcies a tots els grups pel to i pels vots 
favorables. 
 
El secretari demana a la portaveu d’ERC que expliciti el seu vot. 
 
La consellera Sra. Cuspinera (ERC) diu que si el grup proposant accepta que a l’espai de 
treball hi hagi altres administracions i que sigui obert a tothom, el seu grup vota a favor de 
la proposta. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 
5.4 Proposició de BxCanvi relativa a: «1) Que el govern del districte impulsi una 
campanya de rellançament del petit comerç basat en el consum proper i de qualitat; 2) Que 
el govern del districte avaluï quins són aquells establiments de comerç de proximitat amb 
més risc de tancament fruit de la crisi de la COVID-19 i hi destini els recursos necessaris 
per tal de proporcionar una xarxa de seguretat; 3) Que el govern del districte posi a 
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disposició dels comerços eines i personal per millorar la seva eficiència econòmica i la 
seva digitalització en els processos de venda i gestió.» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) explica que la proposició, que defensa el comerç 
de proximitat, vol emparar el col·lectiu que patirà immediatament la crisi econòmica 
derivada del coronavirus, el grup econòmic més vulnerable atès que no existeixen mesures 
suficients per part del Govern de l’Estat per protegir-lo. 
 
Posa de manifest que la demanda de béns i serveis un cop conclogui el confinament no 
serà la mateixa que abans, ja que els membres de moltes famílies han perdut la feina o 
formen part d’un ERTO i no saben quant de temps continuaran treballant un cop tornin a la 
feina habitual, i també hi ha gent que no sap si hi haurà un negoci al qual tornar. D’altra 
banda, hi ha molts empresaris als quals s’ha denegat un crèdit ICO, de manera que es 
troben en una situació d’extrema precarietat. A països com ara els Estats Units, en canvi, 
s’han aplicat mesures molt més contundents per defensar les empreses. Per exemple, 
s’han donat xecs sense cap tipus de contraprestació a tots els ciutadans, s’han concedit 
crèdits a un tipus d’interès molt baix i s’han fet injeccions directes de capital a empreses 
que dediquessin el 80% d’aquests diners a mantenir llocs de treball i garantir-los al llarg del 
temps. Subratlla que aquí estem a anys llum d’això. 
 
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia. Entén 
que la proposició és prou senzilla i, per tant, una bona base per començar a treballar. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula a la resta de 
grups. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) expressa el vot favorable del seu grup, que està 
d’acord amb tots tres punts de la proposició i és conscient que, malauradament, el petit 
comerç serà un dels principals afectats per la crisi de la COVID. D’altra banda, comenta 
que hi aprofundirà en el prec del seu grup sobre aquesta qüestió. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) subratlla que el moment històric i sense precedents 
que estem vivint a tot el món davant d’aquesta situació de crisi afectarà especialment i molt 
intensament els àmbits sanitari, social i econòmic, i posa de manifest que moltes empreses 
han hagut de fer ERTO als seus treballadors a causa de la pandèmia, i moltes han hagut 
de tancar definitivament els negocis que amb tant d’esforç van aconseguir aixecar per la 
manca d’ingressos i la incertesa del que vindrà. 
 
Recorda que al desembre es va aprovar per unanimitat una iniciativa del seu grup perquè 
s’implantés un pla de comerç al districte de Nou Barris per establir conjuntament noves 
estratègies comercials i estructurar mecanismes de diàleg permanents entre el sector 
comercial i el Districte, i comenta que, si bé es va informar els comerciants que aquest pla 
tindria un calendari que inclouria reunions periòdiques per treballar conjuntament aquest 
tema, en aquests moments no disposen d’informació sobre la situació d’aquest pla, 
especialment necessari en la situació de crisi econòmica que arribarà. 
 
Davant d’aquesta manca d’informació, el Grup de Cs pregunta al Govern en quin punt es 
troba aquest pla, cinc mesos després de l’aprovació de la iniciativa, i si es disposa d’algun 
esborrany que es pugui facilitar als grups de l’oposició perquè en tinguin constància. 
Afegeix que caldria accelerar la redacció del pla i adaptar-la a la situació de crisi causada 
pel coronavirus, ja que, si bé és cert que molts funcionaris tenen la sort d’haver continuat 
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cobrant la nòmina aquests mesos, molts autònoms i famílies no veuen cap ingrés als seus 
comptes. 
 
Conclou que cal prioritzar i agilitzar la implementació d’aquest pla per trobar la millor 
sortida possible als problemes que arribaran, sempre adaptant-lo a la situació actual. 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) observa que aquesta proposició és molt 
semblant a un prec que presenta el seu grup, conscient que el comerç està en una situació 
molt delicada i necessita un impuls urgent, i vota a favor de la proposició. 
 
En representació dels grups de govern, el conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC) posa de 
manifest que hi havia una reunió sectorial per discutir sobre PAM, PAD i pressupostos 
participatius que s’havia de fer amb un calendari «infernal» (era impossible fer reunions al 
gener i al febrer), i en la sessió del Consell del 17 de març s’havia de posar sobre la taula 
el full de ruta, però la pandèmia va impossibilitar que se celebrés aquella sessió. A partir 
d’aquí, la Direcció de Serveis a les Persones, la tècnica de Comerç i ell mateix han estat 
reorientant, perquè és cert que la situació actual demana que s’accelerin alguns punts del 
Pla de comerç i fa que d’altres no siguin tan importants. Observa, però, que la 
reacceleració és complexa tenint en compte la nova situació, ja que encara és difícil de 
quantificar. Tanmateix, s’ha fet alguna reunió preparatòria a una taula de Pla de comerç a 
la qual es convocarà els grups. Afegeix que el tema no s’ha suspès, però el calendari ha 
estat, malauradament, el que ha estat. 
 
A continuació, explica que en les reunions que s’han fet s’han tractat alguns dels temes 
que planteja la proposició, a la qual el Govern dona suport: per exemple, el primer punt de 
la proposició parla d’una campanya de rellançament del petit comerç basat en el consum 
proper i de qualitat, i avui mateix el primer tinent d’alcalde en la roda de premsa que ha fet 
amb la segona tinenta d’alcalde ha parlat del mercat al carrer i de flexibilitzar l’ús de l’espai 
públic precisament per donar vida als comerços, juntament amb una altra mesura de 
terrasses que comentarà en un prec que parla de fiscalitat. 
 
Pel que fa al segon punt, indica que hi ha un cens de comerços, de locals, que permet 
treballar d’una forma molt detallada, un instrument disponible des de fa poc (es va 
presentar l’1 de març) amb el qual s’està treballant i que és molt útil en aquesta situació. 
 
Respecte al punt tres (que el Govern del Districte posi a disposició dels comerços eines i 
personal per millorar-ne l’eficiència), assenyala que s’ha intensificat l’activitat de Barcelona 
Activa, i esmenta la política de foment de l’associacionisme comercial, que s’havia de 
discutir a la sessió del Consell del 17 de març que finalment no es va celebrar i que és 
absolutament necessària atesa la gran diversitat del comerç del districte: cal atendre 
realitats que van des d’eixos molt potents que podrien ser perfectament una àrea de 
promoció econòmica urbana quan el Parlament de Catalunya resolgui aquest tema fins a 
zones amb un comerç més d’acord amb la renda disponible dels veïns, una mica més 
precari. 
 
Per acabar, comenta que hi ha actuacions que s’han posat en marxa i que ja ha comentat 
abans que caldrà potenciar molt en el Pla de comerç i en tota l’actuació municipal i de 
districte, com ara la distribució a domicili —en alguns casos, com en el del Mercat de 
Montserrat, s’ha reprès després que per la pandèmia, malauradament, durant un temps no 
es pogués fer—, unir mercats o comerços directament amb entitats (del tercer sector, 
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socials, comercials..., en funció de quina està a disposició en cada cas) per facilitar la 
distribució a domicili, que s’ha demostrat tan important, i el comerç en línia. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup 
proponent. 
 
El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) agraeix els vots favorables i insisteix que, a parer del 
seu grup, aquesta és una bona mesura per començar a treballar. Celebra que el Govern 
estigui en la mateixa línia, ja que segurament això permetrà continuar avançant en aquest 
àmbit. 
 
D’altra banda, respon a una pregunta que ha fet arribar el públic en la qual es preguntava 
si el Grup de BxCanvi estava parlant d’estimular la competició entre els comerços i de 
crear «mini-Amazons». Respon que no, que l’objectiu de la proposició és dotar els 
comerços d’eines perquè puguin vendre millor els seus productes i arribar millor als 
consumidors, sobretot en un moment en què probablement la presència de compradors 
potencials a les botigues disminuirà. Insisteix que no es pretén estimular la competència 
voraç ni res semblant, sinó, simplement, facilitar la feina a qui més està patint per la crisi 
del coronavirus en aquest moment inicial —més endavant hi haurà altres grups socials 
afectats—, els petits comerços i els empresaris, que no tenen cap suport i, en alguns 
casos, no estan tenint cap ingrés i no obtenen finançament al sistema bancari. 
 
El secretari demana al Grup de Cs que expliciti el seu vot. 
 
La consellera Sra. Martín (Cs) explicita que el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 
5.5 Prec d’ERC relatiu a: «Demanem al Govern districte un programa de mesures urgents 
per al comerç de Nou Barris que permeti detectar els comerços en situació de precarietat i 
en garanteixin la seva continuïtat; que impulsi des d’aquest moment una plataforma on-line 
del comerç del districte i que inclogui mesures per a garantir la sostenibilitat de les 
associacions de comerciants i en fomenti el seu reforçament.» 
 
La consellera Sra. Monterrat Cuspinera (ERC) formula el prec i comenta que modifiquen la 
part que demana que es garanteixi la continuïtat dels comerços, ja que són conscients que 
no es pot garantir, i el que demanen és que es faci el màxim possible per garantir-la. 
 
En representació del govern, el conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC) agraeix que s’hagi 
fet aquest canvi, ja que, evidentment, en aquesta situació de pandèmia global cap 
administració pot garantir res, i comenta que totes estan treballant amb l’esperit que 
recollia l’historiador Yuval Harari en un article que es va publicar el 5 d’abril: aquesta crisi 
ha de servir per potenciar la col·laboració i la solidaritat a escala global. 
 
Pel que fa al web propi del districte, viunoubarris.com, diu que, malauradament, quan el 
Govern va arribar la va trobar una mica «hivernada», però és una eina potentíssima si es 
treballa bé. Per això, en el marc del Pla de comerç s’està estudiant com es reorienta. 
Afegeix que la barreja de vida i comerç és molt important i que ja està assumit fins i tot per 
una part del teixit comercial, però aquest teixit comercial està esperant que això arrenqui. 
Entén que aquesta situació pot fer que això arrenqui i amb més potencia. En definitiva, és 
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un tema de primera actualitat en el qual el Govern coincideix plenament i que forma part 
dels seus plans. 
 
Respecte a les mesures per garantir la sostenibilitat de les associacions de comerciants, 
importants damnificades perquè en molts casos han deixat de cobrar les quotes als 
associats per facilitar-los la vida en una situació com aquesta, es va demanar una 
acceleració i el decret de subvencions que va sortir va en aquesta línia de permetre 
accelerar la concessió de fins a un 80% de la subvenció només amb la valoració 
provisional, sense haver d’esperar a la valoració definitiva. 
 
La consellera Sra. Cuspinera (ERC) agraeix la resposta i diu que, a més de donar suport a 
les associacions, cal fomentar que el comerç s’associï, de manera que se senti amb més 
suport, ja que un comerç associat és un comerç més fort. 
 
El conseller Sr. Rodríguez (PSC) s’hi mostra d’acord, es remet a la intervenció anterior i 
indica que el Govern accepta el prec. 
 
5.6 Prec d’ERC relatiu a: Que el Govern del Districte estableixi una estratègia proactiva de 
coordinació, col·laboració i suport amb les diferents entitats que actuen en la distribució 
gratuïta d’aliments per tal de garantir que aquest servei cobreixi efectivament les 
necessitats que es preveuen en els propers mesos; compti amb les existències i els 
recursos humans i tècnics necessaris; tingui una distribució efectiva pel territori i gaudeixi 
d’una difusió adequada; aprofitant-ho, a més, per a estendre el servei d’àpats i pícnic a 
altres punts del Districte. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) observa que un dels temes importants en relació 
amb l’afectació social de la crisi al districte és el dels serveis de distribució d’aliments, en 
què hi ha hagut un augment de la demanda. Puntualitza que aquest prec no parla del 
servei de distribució d’àpats de primera emergència, sinó de la distribució clàssica 
d’aliments per a famílies necessitades, un servei que, a parer seu, s’ha deixat una mica de 
banda, i s’ha prioritzat la pràctica de la Targeta Solidària, amb la qual està molt d’acord, 
però l’altre continua sent un servei molt útil i molt necessari per a moltes famílies del 
districte i d’altres, i l’Administració ha de vetllar perquè respongui plenament a la demanda 
que hi hagi per part de la ciutadania. Per això, demana que el Districte assumeixi la tasca 
de coordinació i planificació estratègica en extensió i en qualitat del servei i de suport a les 
entitats que el faciliten. 
 
En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer (BC) posa de manifest, pel 
que fa a la planificació estratègica, que el Districte col·labora amb entitats que estaven 
proporcionant aquest servei d’alimentació, com ara la Creu Roja o DISA, i durant aquest 
període se’ls ha ofert material perquè poguessin fer una distribució en bones condicions i 
s’han extremat les mesures als entorns d’aquests espais perquè fossin espais segurs tant 
per a les persones que hi treballen com per a les voluntàries —la majoria són voluntàries. 
A més, des de la Direcció de Serveis Territorials i la Gerència de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials s’ha establert una taula de coordinació amb les grans entitats del tercer 
sector, com són Creu Roja, Càritas i el Banc dels Aliments. 
 
D’altra banda, recorda que des d’ahir està funcionant al districte un nou punt de 
repartiment de pícnics: se’n va obrir el primer a Can Basté ja fa tres setmanes, amb una 
mitjana d’entrega de 500 pícnics, i se n’ha obert el segon al barri de Trinitat Nova. 
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Diu al Sr. Sangrà que sap que estan a favor d’una renda garantida: estan al costat de totes 
les persones que necessiten ajuda, però han de treballar per la renda garantida i amb la 
Targeta Solidària, que consideren que dignifica més les persones que anar a un lloc a 
buscar una bossa d’aliments. 
 
Per acabar, diu que el prec s’accepta perquè ja es treballa en aquesta línia i perquè 
l’enunciat del prec no parla de planificació estratègica (només s’hi ha referit el conseller 
oralment). 
 
El conseller Sr. Sangrà (ERC) observa que el Govern accepta el prec però diu que aquest 
no és necessari, i el seu grup no hi està d’acord. Per això, celebra que el prec s’accepti, 
però demana al Govern que hi reflexioni, perquè és necessari, ja que un sol punt de 
distribució alimentària al districte és insuficient i Ciutat Meridiana queda molt lluny. D’altra 
banda, diu que, en la mateixa línia del que ha expressat la Sra. Flaquer sobre la Targeta 
Solidària, entén que és molt més digne proporcionar a la gent menjar sense elaborar que 
menjar elaborat. Per això, considera que la prioritat hauria de ser la Targeta Solidària, 
després, la distribució alimentària, i, en tercer lloc i com a últim recurs d’emergència, el 
pícnic. 
 
La consellera Sra. Flaquer (BC) puntualitza que al districte hi ha dos punts: Zona Nord i 
DISA a Porta. 
 
5.7 Prec de Cs relatiu a: «Pels motius exposats anteriorment, demanem al Govern del 
Districte de Nou Barris que impulsi la implantació del programa “Baixem al carrer” en tots 
els barris del districte, prioritzant els casos en què es detectin persones amb problemes de 
mobilitat en edificis sense ascensor.» 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) posa de manifest que l’objectiu del programa 
municipal «Baixem al carrer» és facilitar l’accés al carrer a persones de més de 65 anys 
que viuen soles i tenen problemes d’aïllament perquè, com que viuen soles —de vegades, 
en pisos sense ascensor—, tenen problemes de salut o dificultats per caminar i no 
coneixen ningú que les pugui ajudar, no poden sortir al carrer. 
 
A continuació, assenyala que el programa va començar a funcionar com un projecte del pla 
comunitari del Poble-sec i l’Ajuntament el va ampliar a altres barris de la ciutat mitjançant 
un conveni amb la Creu Roja, que, amb els recursos tècnics i humans adequats, duen a 
terme sortides setmanals al carrer amb aquestes persones. 
 
A Nou Barris, amb un índex elevat de blocs d’habitatges sense ascensor per facilitar la 
mobilitat a persones grans o amb mobilitat reduïda, el programa únicament es duu a terme 
a la Guineueta, la Trinitat Nova i els barris de la Zona Nord, de manera que es deixa sense 
atenció multitud de persones que necessitarien aquesta ajuda. 
 
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer (BC) diu al Grup de Cs que 
estan una mica desfasats, ja que a mitjan 2018 el programa «Baixem al carrer» es va 
instaurar a tots els barris del districte —creu que això ja es va dir en un prec del mandat 
anterior. Afegeix que això es va pactar dins Serveis Socials, dins les taules de Salut; 
Serveis Socials traslladen la petició de qualsevol CAP del districte, i hi ha usuaris del 
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servei a Prosperitat, Verdum, Porta, Vilapicina, els tres barris de Zona Nord, Trinitat Nova i 
Roquetes. 
 
D’altra banda, comenta que no només s’atenen persones que estan soles i que no tenen 
ascensor, sinó que el programa està concebut per atendre persones amb mobilitat reduïda 
que no tenen ascensor i, si bé inicialment només s’atenia les persones sense cuidador que 
estaven soles, des de 2018 també s’atenen persones que tenen parella però la parella 
també és gran, o persones que viuen en família. 
 
Per acabar, indica que les empreses són Airun i Creu Roja, demana al Grup de Cs que 
s’informi bé abans de presentar un prec, i diu que creu que no l’acceptarà perquè és 
improcedent, ja que demana que es faci una cosa que s’està fent des del 2018. 
 
La consellera Sra. Martín (Cs) agraeix la informació, però assegura que el programa 
«Baixem al carrer» no arriba a totes les cases i hi ha molta gent que es queda sense el 
servei, moltes persones molt grans que es queden aïllades. Entén que caldria disposar 
d’un registre de les persones que realment el necessiten i ampliar-lo a molts més edificis. 
 
5.8 Prec del PPC relatiu a: «Que s’estudiï la viabilitat de tornar a tenir una ràdio al districte 
de Nou Barris plural al servei de la ciutadania.» 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifesta l’opinió que, si bé és cert que el tema de la 
COVID és molt important i ha de ser el tema principal de la sessió —creu que fins ara 
aquest és l’únic punt que no s’ha centrat en això—, també és bo parlar d’altres temes. En 
aquest cas, aquest fa referència a la ja desapareguda Ràdio Nou Barris, coneguda per 
tothom que s’hagi criat i hagi passat la joventut al districte, una ràdio plural que parlava 
principalment de Nou Barris —també de la resta de Barcelona— i tenia espais participatius 
en què participaven associacions de veïns, centres culturals, hostalers, entitats esportives i 
entitats de joves, entre d’altres. Fins i tot hi havia un programa de grups municipals, al qual 
assistia el seu company José Méndez, que ja no forma part del grup i al qual troben molt a 
faltar. 
 
Subratlla que Ràdio Nou Barris, que va tenir un problema d’ocupació d’una freqüència i el 
Ministeri va decidir sancionar i tancar, era un espai plural i particular que caldria 
reconstruir, una ràdio exemplar i distintiva. A parer seu, una de les millors ràdios de 
districte de les que hi havia a la ciutat. A més, tenia molts oients, i el fet que es focalitzés 
tant en els tretze barris del districte feia que tingués una repercussió molt bona. 
 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
En representació del govern, el conseller Sr. Guillem Gabarnet (BC) indica que el Govern, 
que entén que la promoció de qualsevol iniciativa de participació ciutadana és positiva, no 
veu cap problema a iniciar l’estudi de viabilitat que demana el prec, que accepta. Observa, 
però, que caldrà recollir clarament quanta gent estaria interessada en aquesta ràdio i, per 
tant, valorar-ne la viabilitat tant econòmica com de retorn social, així com tenir en compte 
la situació actual, que requereix cautela en les prioritats de despesa del districte i de la 
ciutat. 
 
El conseller Sr. Barreña (PPC) agraeix les explicacions i el to del portaveu del Govern. 
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5.9 Prec del PPC relatiu a: «Eximir els comerciants dels tributs i taxes següents: a) 6 
mesos de la taxa de terrasses; b) 6 mesos de la taxa de recollida de residus; c) Aplicar 
bonificacions i subvencions que cobreixin el 100% de l’IBI durant 6 mesos en el cas que el 
titular de l’immoble i el titular de l’establiment comercial siguin el mateix; d) Revertir 
l’increment del 83% de la taxa de clavegueram.» 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) diu que no és casualitat que tots els grups de 
l’oposició hagin presentat iniciatives referides a la COVID-19 i que fins i tot l’informe del 
regidor hagi estat dedicat gairebé exclusivament a aquest tema —és el que cal fer en 
aquests moments—, i observa que els quatre grups de l’oposició han parlat de les 
necessitats del petit comerç. 
 
Posa de manifest que Nou Barris, abans de l’arribada del comerç, era un districte dormitori, 
una situació que a poc a poc va anar canviant —els governs municipals anteriors van 
treballar molt bé en aquest sentit—, però ara les circumstàncies provocades per la COVID 
posen en perill el petit comerç del districte. 
 
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec —el llegeix—, que considera 
fonamental perquè molts petits comerços de Nou Barris puguin sobreviure els propers 
mesos. 
 
En representació del govern, el conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC) explica que el 
Govern comparteix la preocupació que recull el prec, però, malauradament, no el pot 
acceptar, perquè centra la proposta exclusivament en temes impositius. A més, aquests 
temes s’estan negociant amb els sectors i amb els grups municipals en l’àmbit del pacte de 
ciutat —el PP, igual que la resta, hi està representat—, un marc que s’ha establert d’acord 
amb tots els grups municipals i que és on cal tractar aquests temes —Nou Barris no pot 
decidir sobre les taxes. 
 
D’altra banda, posa de manifest que l’Ajuntament, dins les seves competències 
pressupostàries limitades, ha anat prenent decisions a mesura que ha anat evolucionant la 
crisi. Per exemple, es van prorrogar els tributs municipals fins al final de l’estat d’alarma; es 
va aprovar un calendari fiscal en el qual es va prorrogar fins al juliol el pagament de l’IBI, 
l’impost de vehicles i la plusvàlua, i fins a l’octubre la taxa de terrasses; avui el primer 
tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha anunciat la rebaixa del 75% de la taxa de terrasses a 
partir de quan es puguin tornar a instal·lar i fins al 31 de desembre, i també, com es fa amb 
el comerç, es flexibilitza l’espai públic en el cas de la restauració, un col·lectiu 
especialment afectat per la pandèmia atès que les terrasses i els bars i restaurants són 
espais on tothom socialitzava; no es cobrarà el preu públic de recollida de residus durant 
l’estat d’alarma; s’ha aprovat una partida especial per al pagament de l’IBI en locals 
culturals; s’ha posat en marxa una oficina tributària d’atenció i assessorament a la 
ciutadania i a empreses; els pagaments a proveïdors s’estan abonant a 20 dies, amb 
l’esforç que això suposa, i hi ha un fons de 25 milions d’euros per ajudar tot el sector 
comercial i econòmic de la ciutat. 
 
El conseller Sr. Barreña (PPC) agraeix les paraules del Sr. Rodríguez, que ha dit que el 
Govern comparteix la preocupació que recull el prec. No entén per què no es poden aplicar 
les bonificacions i els descomptes en tributs i taxes que planteja el prec, però es queda 
amb el fet que la preocupació és compartida i que l’Ajuntament està sensibilitzat amb el 
petit comerç. Espera, doncs, que es cuidi el petit comerç de tota la ciutat, especialment els 
més febles, com ara els de Nou Barris. 
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5.10 Prec de BxCanvi relatiu a: «Que el govern del districte garanteixi les subvencions i 
altres eines de suport per assegurar el manteniment del normal funcionament de les 
associacions i entitats socials i culturals que facin la seva activitat sense cap ànim de 
lucre» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) formula el prec, motivat per la paràlisi social i 
cultural actual —que, segons les dades disponibles, s’allargarà—, així com pel fet que 
moltes associacions i entitats socioculturals són essencials per al normal funcionament del 
districte i és probable que no els sigui possible realitzar la seva activitat corrent els pròxims 
mesos. 
 
En representació del govern, la consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) assenyala que 
les subvencions ordinàries del Districte estan atorgades, ho recull fins i tot el mateix decret 
d’Alcaldia publicat arran de l’estat d’alarma i, de fet, s’hi treballa per garantir el bon 
funcionament del teixit social que tant es necessita al districte. Per tant, el Govern accepta 
el prec. 
 
El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) agraeix l’acceptació del prec i observa que el decret 
d’Alcaldia va coincidir amb la proposició d’aquest prec. Celebra que el seu grup estigui en 
la mateixa sintonia que el Govern i que es continuï treballant per defensar les entitats que 
tant beneficien la societat. 
 
5.11 Prec de BxCanvi relatiu a: «Que el govern del districte de Nou Barris instal·li a la 
façana principal de la seu del districte una placa en homenatge als veïns que van perdre la 
vida arrel de la crisi sanitària de la Covid-19 i en agraïment a tots els professionals 
sanitaris, forces i cossos de seguretat, treballadors del districte i d’establiments de 
productes de primera necessitat, que durant els moments més greus van saber estar a 
l’alçada.» 
 
Transacció: Que el govern del districte de Nou Barris, en el marc de les actuacions 
de la ciutat, reti homenatge als veïns del districte que van perdre la vida arran de la 
crisi sanitària de la Covid-19 i en agraïment a tots els professionals sanitaris, forces i 
cossos de seguretat, treballadors del districte i d’establiments de productes de 
primera necessitat, que durant els moments més greus van saber estar a l’alçada. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) formula el prec, que demana una actuació que 
se sumaria al dol que vivim en l’àmbit personal i com a comunitat pels amics, familiars i 
conciutadans que hem perdut en aquesta pandèmia, i subratlla que, davant la greu 
excepcionalitat en la qual s’ha vist immersa la ciutat a causa de la COVID-19, els ciutadans 
han estat un exemple de civisme i solidaritat, i els treballadors de serveis essencials, tant a 
l’Administració pública com al sector privat, han demostrat una gran vàlua i resiliència i han 
fet possible que la ciutadania tingués el suport necessari per seguir endavant. 
 
Dit això, comenta que el prec inicialment demanava que s’instal·lés una placa a la façana 
de la seu del Districte, però ha estat transaccionat i se n’han modificat les condicions 
perquè sigui més senzill dur a terme l’homenatge, que es faci tenint en compte les 
necessitats de tota la ciutat i que es treballi d’una manera més global amb la resta de 
forces polítiques. 
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En representació del govern, la consellera Sra. Alexandra López (BC) posa de manifest 
que, malauradament, estem sota els efectes de la COVID-19, i hi ha veïns i veïnes que 
continuen immersos en aquesta lluita activa contra la pandèmia. Manifesta el desig del 
Govern que la situació acabi al més aviat possible i observa que són temps molt difícils i la 
incertesa ho complica tot encara més. 
 
Dit això, indica que el Govern, que agraeix la transacció i accepta el prec, està totalment 
d’acord que quan arribi l’anomenada «nova normalitat» caldrà fer un gran homenatge, que 
es treballarà de manera global, a tota la ciutadania del districte. Mentre això no és possible 
per la situació de confinament, hi ha un espai obert, Barcelona Recorda, on es poden 
deixar missatges de condol i explicar totes les emocions i sentiments que tot això està 
despertant en la ciutadania de Barcelona, i també n’hi ha la versió per a nens (Estimat 
Diari). 
 
El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) agraeix l’acceptació del prec i manifesta el desig que 
continuïn treballant per fer de Barcelona una ciutat millor. 
 
5.12 Pregunta de Cs relativa al següent: «Pel motiu exposat amb anterioritat, sol·licitem al 
Govern del Districte o a l’ens oportú que doni resposta a la pregunta següent: Quins són 
els resultats obtinguts de la implementació de la prova pilot realitzada durant els anys 
2018-2019 de “les Superilles SAD” al districte de Nou Barris respecte al servei que es feia 
fins a la implementació d’aquesta prova pilot, tenint en compte la perspectiva dels usuaris i 
dels treballadors i la sostenibilitat del servei?» 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) subratlla que els serveis d’atenció domiciliària són 
serveis essencials per al dia a dia de moltes persones dependents i es dona per 
descomptat que es fan auditories i avaluacions de cadascun d’aquests serveis per millorar-
los contínuament, també pel que fa al tracte que es dona als usuaris, i assenyala que el 
2018 l’Ajuntament va posar en marxa una prova pilot basada en superilles a quatre àrees 
de la ciutat (una d’elles, Vilapicina i Torre Llobeta) per transformar l’atenció domiciliària en 
un servei més pròxim i de més qualitat. El 2019 es va ampliar a altres barris i, segons la 
planificació disponible a l’Ajuntament, es continuarà implantant a la resta de Barcelona. 
Ara, el seu grup vol conèixer els resultats d’aquesta prova pilot, motiu pel qual presenta 
aquesta pregunta, que llegeix. 
 
En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer (BC) agraeix la pregunta i 
assenyala que la valoració dels usuaris de la qualitat del servei es va analitzar després 
d’uns mesos d’implementació el desembre de 2018 per part de la Fundació per a 
l’Acreditació i el Desenvolupament Assistencial (FADA) i la satisfacció es valorava en 
relació amb la proximitat de l’equip, la confiança en els professionals, la continuïtat de 
l’atenció i el compliment i ajustament del servei. La satisfacció mitjana dels usuaris va ser 
de 9,15 sobre 10, i els atributs de qualitat que van destacar i es van valorar positivament 
van ser la proximitat de l’equip, el compliment del servei i els ajustaments del servei que 
tenia la persona atesa quant a dies i hores de seguiment. 
 
D’altra banda, assenyala que la millora del treball per part de les persones treballadores 
d’aquest servei està sent avaluada pel Departament de Salut Laboral de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, l’estudi es va iniciar el desembre de 2018, estava previst que el 
primer trimestre de 2020 s’avalués la salut laboral, i en pocs dies es disposarà del resultat 
d’aquesta avaluació. 
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Pel que fa a la sostenibilitat econòmica del servei, indica que durant el primer semestre 
d’enguany està previst fer un estudi de costos per part de la Fundació Bosch i Gimpera de 
la Universitat de Barcelona. Malauradament, el context actual ha frenat una mica 
l’acabament d’aquest estudi. Addicionalment, a Vilapicina, fora de l’estudi, es va fer una 
col·laboració amb el CIS Cotxeres, on es feia formació als treballadors i també es va 
valorar positivament tot aquest tipus de servei. 
 
El conseller Sr. Del Olmo (Cs) agraeix la resposta i demana a la consellera que, si és 
possible, la faciliti per escrit amb el màxim detall possible a tots els assistents. 
 
Tot seguit, subratlla que des de l’octubre de 2017 han estat demanant informació sobre els 
serveis d’atenció domiciliària i el Govern sempre ha negat aquesta informació, de manera 
que els grups no la tenen —buscaran els informes. 
 
D’altra banda, en relació amb el prec del seu grup sobre el programa «Baixem al carrer», 
diu a la Sra. Flaquer que, un cop més, ha demostrat la manca de transparència i l’opacitat 
del Govern, especialment de BC, ja que la informació que ha facilitat únicament la té el 
Govern, i recorda que al districte hi ha tretze barris, de manera que cal facilitar informació 
sobre tots. 
 
 
6. Declaració institucional 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA PANDÈMIA INTERNACIONAL DE LA 
COVID-19 
 

1) Expressar el condol del Plenari del Districte de Nou Barris per totes les víctimes del 
coronavirus, i al mateix temps afirmar el compromís de celebrar un acte 
institucional de record quan les condicions sanitàries ho permetin. Mostrem també 
la nostra solidaritat amb les víctimes i les seves famílies en senyal de dol i 
respecte, fent que les banderes onegin a mig pal a la Seu del Districte.  

 
2) Expressar el suport d’aquest Consell Plenari a totes les persones contagiades, tot 

desitjant-los una ràpida recuperació. 
 

3) Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari que ha fet i continua fent un 
esforç impressionant per poder donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per 
l’extrema sensibilitat en l’acompanyament de les persones malaltes. Volem 
destacar especialment a tot el personal d’Atenció Primària del districte de Nou 
Barris, així com de totes les treballadores que han tingut cura de les nostres 
persones grans que viuen a les residències del nostre territori. Han fet una feina 
ingent. Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els treballadors i treballadores 
dedicats a les cures, als serveis essencials, a la seguretat i a la protecció civil, que 
han garantit el funcionament de la ciutat i l’acompanyament a les persones més 
vulnerables en unes condicions especialment difícils. 

 
4) Donar les gràcies a tota la ciutadania per la seva col·laboració en les mesures de 

confinament decretades, atès que s’ha demostrat com la manera més efectiva 
d’evitar la propagació de la COVID-19. I ampliar el reconeixement institucional a les 
entitats, associacions i xarxes ciutadanes de persones voluntàries, per la seva 
implicació i participació activa en la lluita contra la pandèmia.  
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5) Demanar així mateix al govern de l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya que 

s’impliquin a fons i de forma coordinada en la millora de les condicions de vida dels 
nostres barris mitjançant recursos públics, particularment per a sectors més 
vulnerables com la infància i la gent gran. I que ambdues administracions vagin 
també de la mà en la reclamació a la Unió Europea de fons de cohesió i de 
polítiques que permetin una acció pública potent de recuperació econòmica i 
social. Totes les administracions hem de cooperar i sumar les nostres forces. 
Només així ens en sortirem no tan sols de la crisi de salut, sinó també de la crisis 
social i econòmica que s’albira.  
 

6) Volem expressar el ferm compromís d’aquest Consell Plenari per treballar amb 
més força que mai en la millora de les condicions de vida de la ciutadania de Nou 
Barris. En els barris del nostre districte hi viuen treballadores i treballadors vinguts 
d’arreu i que amb el seu esforç i aportacions han contribuït en la construcció del 
que ara som: barris rics en diversitat cultural i en la història col·lectiva, i plens de 
força per seguir sent motors de la recuperació econòmica juntament amb la resta 
de la ciutat. Aquesta recuperació s’ha de fer vetllant per la cohesió social i la 
sostenibilitat ambiental, demostrant que junts tindrem la capacitat de renéixer i 
construir un futur esperançador per a totes i tots els veïns i veïnes de Barcelona. 

 
El secretari pregunta si hi ha hagut alguna modificació d’aquesta declaració institucional, 
que el Govern va presentar en temps i forma, i indica que, si hi ha unanimitat, simplement 
se’n llegeix la part dispositiva, mentre que, si no hi ha acord, els grups poden intervenir. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) respon que no hi ha hagut cap aportació per part 
de cap grup i la declaració s’accepta tal com es va presentar. A continuació, en llegeix els 
tres primers punts i el conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC), els tres darrers. 
 
La presidenta del Consell del Districte explicita que la declaració s’aprova amb el suport de 
tots els grups. 
 
7.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari 
 
La presidenta del Consell del Districte explica que els ciutadans —agraeix el seu interès en 
aquests moments difícils— han enviat preguntes per escrit, algunes de les quals ja han 
estat contestades al llarg de la sessió. També n’hi ha que no són preguntes, sinó 
posicionaments, i en aquest cas s’han traslladat al Govern perquè els tingui presents. 
 
D’altra banda, indica que s’aniran mostrant en pantalla les preguntes a les quals el Govern 
anirà responent: 
 
- Pregunta de Luis Alonso Carrascal, que demana l’eliminació de totes les aportacions 
econòmiques a associacions de veïns, culturals, recreatives, etc. per destinar aquests fons 
a ajuda social directa, ja que els efectes de la pandèmia pel que fa a salut, economia i 
nombre de defuncions estan sent encara pitjors que les previsions més pessimistes de fa 
uns mesos, però les propostes dels partits sembla que obviïn que, a més dels traumes 
personals i familiars, s’ha produït un daltabaix econòmic, i que l’assistència als més 
necessitats requereix una aportació econòmica que, malauradament, no es tindrà. No 
entén què aporten les propostes que no es podran complir. Per això, proposa la congelació 
de l’obra pública que no sigui absolutament imprescindible i la creació de centres docents 
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per a gent gran que hagi perdut la feina per tal de donar més ocupabilitat, amb assistència 
obligatòria si han sol·licitat ajuts públics. 
 
El conseller Sr. Antonbi Pallarès (PSC) agraeix l’aportació del Sr. Alonso, la preocupació 
del qual és compartida pel Govern, que estudiarà la seva proposta. Observa, però, que 
retirar aportacions a associacions de veïns, culturals, etc. no pot ser una solució, atès que 
la feina que fan aporta molt valor als barris i contribueix decididament a la seva cohesió 
social. 
 
Pel que fa a l’obra pública, informa que de moment la previsió és reiniciar únicament les 
obres ja començades o bé licitades, i, pel que fa a l’ocupació, indica que es treballa en la 
creació de plans d’ocupació específics per al districte. 
 
Reitera la preocupació del Govern per la situació post-COVID i subratlla que aquest ja hi 
està treballant molt seriosament. 
 
- Pregunta d’Adoración Pla Campoy (Feriantes de Nou Barris), que posa de manifest que a 
causa de la situació sanitària excepcional provocada per la COVID-19 s’han suspès o 
ajornat festes i fires, la qual cosa ha afectat greument el seu sector —també d’altres i la 
ciutadania—, i vol saber si els propers mesos podran reprendre la seva activitat, si hi ha 
alguna previsió pel que fa a dates de reobertura, i quines mesures hauran de prendre per 
dur a terme l’activitat amb totes les garanties. 
 
El Gerent del Districte Sr. Gabriel Duarte, gerent del Districte, explicita que l’ús de l’espai 
públic del districte de Nou Barris i de la ciutat de Barcelona, com el de tots els municipis de 
l’Estat, actualment està sotmès a l’estat d’alarma i a l’evolució de les fases que s’han 
anunciat. Per tant, en aquest moment la resposta que pot donar als firaires és que encara 
s’està estudiant la previsió de dates per acabar de saber on situar les fires que puguin 
estar al districte i també en quines condicions es podrà fer. 
 
- Pregunta de Juan Carlos Leal Luque, que vol saber com es pot mantenir la distància de 
seguretat a la zona del carrer Artesania, des del carrer Alonso Cano i en direcció via 
Favència si la vorera fa 1 metre d’amplada i hi ha senyals de trànsit i una parada 
d’autobús, condicions que fan que ni tan sols hi puguin passar persones amb cadira de 
rodes o cotxets. A més, a la zona hi ha l’institut Guineueta i un centre social per a la 
tercera edat i és una via molt transitada. Afegeix que fa temps que esperen una proposta 
de solució (el problema ja hi era abans del coronavirus). 
 
El Gerent del Districte Sr. Gabriel Duarte, gerent del Districte, respon que el Districte és 
conscient de les dificultats d’aquest carrer, així com de la necessitat d’intervenció i 
remodelació de les voreres, i informa que la primera estimació de costos d’aquesta 
intervenció ascendeix a 2 milions d’euros i, com altres intervencions que requereixen 
inversió, està sotmesa a la realitat de la revisió dels pressupostos que l’Ajuntament haurà 
de considerar, com a mínim, quan acabi l’estat d’alarma. 
 
- Pregunta de Vanessa Mañas Cuadrado, que vol saber quan es durà a terme la 
remodelació del carrer Casals i Cuberó (fer-lo més ample, per a vianants i augmentar-hi la 
neteja), amb la qual BC amb Janet Sanz al capdavant es va comprometre (té un missatge 
de WhatsApp de Janet Sanz en aquest sentit). Afegeix que és un carrer sense llei, on es 
trafica ja sense escrúpols i ha augmentat l’incivisme (en poden buscar l’historial). Per 
exemple, al número 216 hi ha un local ocupat per tres germans de l’Est molt famosos pels 
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seus delictes, i en algunes perruqueries continuen actuant com volen, traficant i bevent al 
carrer amb el bar del costat (Bar Caribe, al carrer Joan Riera). Pregunta quines mesures 
es prendran per controlar que es compleixin mesures com la capacitat dels bars i 
perruqueries, i assenyala que moltes persones no han respectat les normes del 
confinament i han fet trobades al carrer i hi han begut sense respectar les distàncies de 
seguretat, i també han fet festes a cases. Subratlla que és un carrer molt problemàtic i la 
presència policial ha estat nul·la. Per això, nega que hagi augmentat la presència policial a 
les zones més afectades (al Verdum no s’ha fet res, tot i ser un barri molt afectat). 
 
La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) indica que, per manca d’informació i amb la 
voluntat de facilitar una resposta més clara i contundent, es contestarà a la Sra. Mañas per 
escrit (en principi, en una setmana). 
 
- Pregunta d’Encarnació Martínez García, sobre la instal·lació del 5G a Barcelona. Posa de 
manifest que nombroses ciutats del món i alguns països, com ara Suïssa, no el 
despleguen pels seus perills, i vol saber quina és l’opinió de l’Ajuntament respecte d’això i 
per què té tant d’interès a desplegar-lo si hi ha tants estudis sobre la seva perillositat per a 
la vida en general. Pregunta si és possible que amb l’excusa de millors comunicacions 
s’estigui facilitant el control massiu de la població. 
 
- Pregunta d’Aroa Rocas Ortiz (AMPA escola Prosperitat), que transmet la voluntat de 
l’AMPA de l’escola Prosperitat que aquesta s’inclogui en el pla d’amiant que es preveu a 
altres escoles aquest any o l’any vinent, ja que és una qüestió de salut pública i l’escola 
Prosperitat està bastant afectada (teulada, baixants...). Subratlla que fa molt que lluiten per 
aquest tema i que està en joc la salut de moltes persones, entre les quals hi ha nens. 
 
El Gerent del Districte Sr. Gabriel Duarte, gerent del Districte, respon que el Consorci 
d’Educació de Barcelona, que té la competència en aquest àmbit, és conscient de la 
presència d’amiant en aquesta escola i té previst intervenir-hi, tot i que a hores d’ara 
l’actuació no està programada. Informa, però, que el Consorci ha assenyalat que les peces 
de fibrociment no tenen un estat de degradació important que representi un risc imminent o 
perill per a la salut. 
 
- Pregunta de Miguel Giménez Lorente (Associació Convivim Porta), que demana que es 
faciliti informació actualitzada i suficient a la ciutadania de Nou Barris sobre l’afectació de 
la COVID-19 al districte, cosa que en aquests moments no s’està fent, i tots els ciutadans 
tenen dret a rebre informació correcta i veraç en temps real. En aquests moments, aquesta 
informació és necessària perquè els ciutadans sàpiguen com està funcionant el seu 
confinament, si és efectiu o si cal ampliar les mesures (les notícies diuen que Nou Barris 
és una de les zones més afectades de la ciutat). 
 
- Pregunta de Miguel Giménez Lorente (Associació Convivim Porta), sobre la necessitat de 
millorar el sistema de denúncia a través de la Bústia Ciutadana, que únicament admet 
missatges sobre els punts que apareixen a la pàgina i no permet recórrer o demanar 
precisions sobre les respostes, que semblen fetes per un sistema de resposta automàtica. 
Per tal que aquesta sigui una eina útil, demana: que es pugui denunciar qualsevol activitat, 
situació o fet que es produeixi a la via pública, que les denúncies tinguin el mateix valor 
legal que quan es fan mitjançant una instància que s’entra per registre, i que permeti enviar 
vídeos (de mida petita), que són molt més explicatius que les fotografies. 
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El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, respon que la Bústia Ciutadana està pensada 
per avisar sobre deficiències de la via pública i els problemes en què es necessiti 
interactuar amb l’Ajuntament en relació amb els seus serveis, però no és un element de 
denúncia per a qualsevol tipus de problema i delicte. Aquesta evolució que planteja el 
Sr. Giménez no es preveu en l’objecte del servei de la Bústia Ciutadana. 
 
- Pregunta de Luis Alonso Carrascal, que vol saber quants cops han desinfectat els serveis 
municipals els carrers del districte, el més afectat per la COVID-19. 
 
La presidenta del Consell del Districte pren la paraula per dir que entén que les preguntes 
que el Govern no contesta ara les contestarà per escrit. 
 
- Pregunta de Luis Alonso Carrascal, que vol saber com solucionarà el Districte la manca 
d’informació als veïns sobre la situació actual i quan facilitarà suggeriments i instruccions 
adequades a la realitat de Nou Barris. 
 
La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) respon que el Districte facilita informació 
actualitzada diàriament a tots els veïns i veïnes de Nou Barris a través del seu web i, 
addicionalment, s’ha col·locat cartelleria en tots els portals de les cases per informar els 
veïns que s’havien de quedar a casa, i també s’ha transmès la informació mitjançant un 
servei de megafonia pels carrers. 
 
- Pregunta de Luis Alonso Carrascal, que vol saber a quina instrucció de la normativa de la 
situació d’alarma per coronavirus obeeix la decisió d’obrir l’àrea d’esbarjo per a gossos 
situada al costat de l’avinguda Rio de Janeiro, que incita els tenidors de mascotes a anar-
hi a qualsevol hora i fa que s’hi concentrin diverses persones que no respecten les 
distàncies imposades per a la resta. 
 
El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, respon que el fet de mantenir les àrees 
d’esbarjo de gossos obertes respon a un criteri sanitari, ja que això assegura que la 
recollida dels excrements dels animals es fa en condicions de seguretat i higiene 
adequades, i s’evita que es dispersin pels carrers i places. 
 
- Pregunta de Luis Alonso Carrascal, que vol saber quantes denúncies ha incoat la 
Guàrdia Urbana per incompliments de la normativa de recollida d’excrements, passeig de 
races perilloses sense morrió i extralimitar-se en la norma a la qual fa referència l’estat 
d’alarma sobre passeig de gossos. 
 
El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, respon que durant el confinament s’ha observat 
un grau de compliment elevat més enllà del previst pel que fa a passeig de mascotes, si bé 
hi ha excepcions, com sempre (en aquests casos hi ha hagut avisos i denúncies). Afegeix 
que, amb una aplicació de tolerància baixa, es denuncia quan es tracta de gossos 
considerats de races perilloses. D’altra banda, hi ha hagut mediació, gràcies al Pla de 
reforç de Nou Barris, i l’equip de mediació ha estat intervenint al carrer: quan s’han 
registrat denúncies d’aquesta naturalesa, s’hi ha apropat per fer pedagogia perquè l’actitud 
no es repetís. 
 
- Preguntes de Miguel Giménez Lorente (Associació Convivim Porta), sobre la reactivació 
de les activitats:  
1. Hi ha a Nou Barris una llista d’auditoria actual de comerços, indústries, negocies, 
professionals i, en definitiva, activitats, per establir la reactivació de cadascuna? 
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2. Hi ha una llista de qui està ajudant en aquests moments (Càritas, etc.) la gent 
necessitada? Es mantindran i es potenciaran aquests ajuts? 
3. Com es pot evitar que aquests ajuts es donin a dit als amics i no es valori la necessitat 
real i, sobretot, que quan s’ajudi sigui per reactivar l’activitat més que per compensar 
pèrdues si l’activitat deixa de funcionar? 
 
El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, respon que al Pla de desenvolupament 
econòmic de Nou Barris, actualment en vigor, encara li queda un any de programa, i posa 
de manifest que al districte hi ha més de 4.000 comerços i se’ls assisteix amb diferents 
línies d’ajut. Per exemple, amb l’estratègia de flexibilització per als locals amb terrasses 
que ja han comentat diversos membres del Govern. 
 
D’altra banda, informa que hi ha diferents àrees municipals dedicades a ajudar les 
persones en situació de vulnerabilitat. Entén que el detall de la cobertura de Serveis 
Socials ja s’ha abordat en la resposta que ha fet el Govern a la proposició d’ERC. 
 
- Pregunta de Miguel Giménez Lorente (Associació Convivim Porta), que vol informació 
sobre la deficient actuació municipal en la desinfecció de carrers (no s’ha fet), la neteja de 
carrers (molt deficient tot i ser molt necessària) i el control i la vigilància del confinament 
per part de l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana. Sobre aquest darrer punt, indica que els 
veïns de l’Associació Convivim Porta han denunciat reiteradament que molts dels 
ciutadans que tenen gossos surten a qualsevol hora, diversos cops al dia i durant tant 
temps com volen i no se’n fa cap control. Al contrari: mesures com l’obertura de l’àrea de 
gossos de Can Dragó fomenten que s’agrupin (de vegades s’hi concentren més de 15 
persones amb gossos i no mantenen les distàncies fixades per l’estat d’alarma). Pregunta 
per què l’Ajuntament en cap moment no ha fixat cap horari per a aquestes activitats i 
demana que la Guàrdia urbana publiqui les denúncies que s’han fet al districte per 
comprovar si la seva actuació ha estat correcta i si n’hi ha cap als passejants de gossos 
incívics que no han respectat les normes. 
 
El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, observa que, de la mateixa manera que la 
dedicació dels servidors públics sanitaris mereix un reconeixement i un agraïment, també 
els mereixen altres professionals públics que de vegades no en són objecte, com ara els 
assistents de Serveis Socials que presten el servei d’atenció domiciliària i les brigades dels 
diferents serveis de Nou Barris, com ara els tècnics de recollida de residus i el personal de 
neteja, professionals que han estat i continuen estant exposats a sortir al carrer en una 
situació de crisi sanitària sense que en cap moment se’ls hagués preparat per a una cosa 
així. 
 
Dit això, posa de manifest que la neteja, igual que altres serveis públics, han hagut 
d’abordar una planificació en rotació per garantir el servei: calia protegir-los i, quan no se 
sabia si això duraria dues setmanes o dos mesos, calia garantir que sempre hi hagués 
persones treballant al carrer sense risc de contagi, que podria haver donat lloc fins i tot al 
contagi de tot l’equip i, consegüentment, a la seva inhabilitació. Concreta que en el cas de 
la neteja el personal es va reduir a un terç per abordar la mateixa neteja dels carrers, 
mentre que alguns serveis s’han mantingut al cent per cent, com ara el de recollida de 
residus. 
 
Afegeix que, a més d’assegurar la neteja dels carrers, es va activar un equip de reforç que 
es dedicava a la desinfecció dels entorns més concorreguts o entorns crítics, com ara 
centres sanitaris, mercats, supermercats, residències de gent gran i contenidors, que tenen 
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un ús diari, i en el Pla de reforç es va preveure reforçar la freqüència de la desinfecció de 
contenidors del districte de Nou Barris, entre d’altres, com una de les zones més afectades 
per la COVID. 
 
Exposa que el personal de neteja passarà ara d’un terç a dos terços i que a partir d’aquest 
cap de setmana s’ha activat un segon equip de reforç al districte per recollir els elements 
de residus orgànics que s’han anat acumulant (borrissol, fulles...). 
 
En darrer lloc, subratlla que durant els mesos de març i abril la Guàrdia Urbana s’ha 
centrat en el màxim foment del compliment del confinament, per a la qual cosa ha fet 
advertències i ha denunciat incompliments, en especial en els casos en què es trobaven 
amb persones reincidents. 
 
- Pregunta de Juan José Martos Plaza, que demana informació sobre la neteja i la 
desinfecció de contenidors, ascensors, andanes (plenes de guants, entre altres coses), 
escales mecàniques i ascensors al barri de Roquetes, i posa de manifest que en alguns 
carrers de la zona alta falta neteja (per exemple, pel carrer Ojeda no es passa des de fa 
dues o tres setmanes). Afegeix que en diverses zones del barri hi ha vandalisme 
(trencament de vidres de cotxes, etc.). 
 
La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) diu que aquesta pregunta es dona per 
contestada amb la resposta anterior. 
 
- Pregunta de José Manuel Morilla Aguilar, que demana: 
1. Que a la sessió del Plenari del Districte del 6 de maig (avui) el Govern del Districte 
demani un minut de silenci per totes les persones contagiades pel coronavirus i per totes 
les defuncions, que les banderes de Catalunya i d’Espanya onegin a mitja asta per les 
defuncions provocades per la COVID-19, i que a les vuit es faci una pausa per aplaudir en 
solidaritat amb els metges, els infermers i infermeres, la resta de personal sanitari, etc. 
2. Que el Govern del Districte eximeixi totes les unitats familiars amb ingressos mensuals 
inferiors a l’1,5 de l’IPREM (806,76 €, atès que l’IPREM és 537,84 €) de pagar l’IBI 
corresponent al 2020, atesa la situació actual. 
3. Que el Sr. Javier Barreña, davant la nova situació social, sol·liciti ajuts per a les famílies 
menys afavorides —no només per als comerciants— perquè puguin pagar l’IBI. 
4. Que el Govern del Districte, per tal que tots els veïns i veïnes puguin desplaçar-se amb 
certa tranquil·litat i prevenir contagis, doti tot el veïnat de mascaretes i guants, necessaris 
per a tothom, i concerti punts cèntrics a cada barri per fer-ne el repartiment. 
 
La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) indica que la resposta a aquestes preguntes 
es facilitarà amb detall per escrit. 
 
La presidenta del Consell del Districte diu al Sr. Morilla que entén que rebrà la resposta en 
el termini d’una setmana. 
 
- Pregunta d’Emilia (La Prosperitat Cultura en Acció 2), que posa de manifest que la Xarxa 
9Barris Acull entén que en la fase 0 del pla de desescalada, tant el projecte 9Barris Acull 
com l’espai de realització de la seva activitat compleix els requisits per obrir l’atenció en 
modalitat de cita prèvia per via telefònica o e-mail, a porta tancada i aplicant totes les 
mesures contingudes en el document adjunt (Pla de contingència, elaborat conjuntament 
amb SEPRA). Assenyala també que el projecte atén col·lectiu en risc d’exclusió, persones 
en situació de vulnerabilitat que, amb les mesures aplicades per fer front a la crisi sanitària, 
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s’han vist en una situació encara més crítica. Aquesta visió és compartida amb les 
persones referents de la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi de l’Ajuntament i ha 
estat constatada al territori mitjançant les xarxes de suport de Nou Barris. Afegeix que 
l’advocat de l’entitat està desbordat i realitzant les tasques de tramitacions en condicions 
precàries atès que no compta amb els recursos que hi ha al local on normalment es fa 
l’atenció i, a més, hi ha moltes persones a les quals no s’està arribant. Per tot plegat, és 
urgent obrir immediatament l’Espai Via Favència per a l’atenció de 9Barris Acull. 
 
El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, respon que, en general, pel que fa als 
equipaments de proximitat —9Barris Acull està dintre de l’Espai Via Favència, entre 
Verdum i Roquetes, sobre la ronda de Dalt—, ara mateix s’està treballant un model de 
desconfinament per a tota la ciutat i, per tant, els propers dies s’hauria de produir un 
contacte amb tots ells per explicar als gestors com ho han de fer per garantir la seguretat 
sanitària, com cal gestionar els canvis que caldrà abordar i els usos que es podran fer 
servir escalonadament. En el cas concret de 9Barris Acull, atesa la necessitat que té, 
s’intentarà estudiar alguna alternativa si els terminis que s’han d’oferir a tothom no 
encaixen amb la seva activitat, que és molt particular. 
 
- Pregunta de l’Associació de Veïns de Torre Baró (no s’especifica cap nom), que demana 
informació sobre tres punts fonamentals per al barri, tant en relació amb infraestructures 
com pel que fa a l’àmbit social: 
1. Les obres del Campillo de la Virgen. Fa molt de temps que els veïns esperen comptar 
amb aquesta infraestructura, l’únic espai d’oci que tenen, però les obres sempre comencen 
fora de termini i s’aturen sense facilitar cap informació. 
2. L’obra que va començar fa aproximadament tres mesos al castell, sobre la qual 
l’Associació de Veïns no ha rebut cap informació (no sap ni què s’hi està fent ni per què). 
3. El tancament fulminant per part de Càritas del Centre Obert Torre Baró (COTB). Volen 
saber si l’Ajuntament intervindrà per assegurar el servei que el COTB oferia a més de 35 
famílies del barri i a més de 100 persones en risc d’exclusió social i que s’informi de les 
mesures que està duent a terme l’Ajuntament actualment per evitar que la crisi de la 
COVID-19 la paguin les famílies del barri amb el tancament del COTB. 
 
La presidenta del Consell del Districte demana a tothom que presenti una pregunta que 
especifiqui el nom, cosa que facilita la feina quan cal respondre per escrit. 
 
El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, dona resposta als dos primers punts. 
 
Comenta que les obres han estat aturades fins ara i que aquesta setmana en comença el 
desconfinament, i se n’han prioritzat les que estaven pendents d’intervenció de brigades 
perquè eren una amenaça per a qualsevol veí o veïna que es pogués trobar una avaria a 
la via pública. Afegeix que a poc a poc s’aniran recuperant les obres pendents d’execució, 
començant per les que ja estan en marxa i, per tant, no compensa aturar-les o anul·lar-les. 
 
Pel que fa al castell de Torre Baró, indica que és una obra ja començada i que caldrà 
explicar-ne el detall a l’Associació de Veïns, i respecte al Campillo de la Virgen, informa 
que al final de l’estiu passat hi va haver un problema: va caure la contracta que havia de 
construir l’estructura de ferro que cobreix la pista i la crisi de la COVID ha arribat amb l’acta 
de licitació pendent de publicar. 
 
Per acabar, assenyala que a mesura que es pugui anar replanificant la recuperació de les 
obres, s’anirà comunicant. 
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El conseller Sr. Antoni Pallarès (PSC) dona resposta al tercer punt, informant que el 
Govern, des del moment en què va saber que havia tancat el Centre Obert Torre Baró, es 
va posar a treballar per poder-lo reobrir; s’està treballant amb Gerència de Drets Socials i 
amb Càritas l’acord per aconseguir la cobertura econòmica del projecte, i la voluntat és 
que el centre pugui reobrir el setembre d’enguany. 
 
Posa en relleu la decisió política del Govern de mantenir el Centre Obert Torre Baró, 
conscient que la part alta del barri pràcticament només té aquest servei i no en pot 
prescindir, i posa de manifest l’estima del Govern per Torre Baró, un barri històricament 
molt castigat econòmicament i socialment, cosa que fa que mereixi una atenció especial. 
Afegeix que ha estat i és un barri ple de dignitat en les seves lluites veïnals i, molt sovint, 
simplement en la lluita per sobreviure. Vol que les seves paraules serveixin com a petit 
homenatge al barri de Torre Baró, tan estimat per ell, que n’és el conseller. 
 
A continuació, dona les gràcies a Càritas per la feina feta al Centre Obert Torre Baró i per 
haver apostat pel barri fa ja trenta anys, i comenta que Valèria, una usuària del centre, deia 
fa uns dies que Càritas va transmetre al seu marit, que també va ser usuari del centre, un 
conjunt de valors que molt probablement el van lliurar de la marginalitat. 
 
Per acabar, reitera que el Govern i la Gerència del Districte treballen perquè el centre 
pugui reobrir al setembre. 
 
- Pregunta de Borja Latorre (Sindicat d’Estudiants), que demana que no es tanqui el Centre 
Obert Torre Baró i que es municipalitzi immediatament, i adjunta una carta adreçada a la 
regidora de Nou Barris, la Sra. Margarita Marí-Klose, per a la sessió del Consell Plenari del 
Districte de Nou Barris del 6 de maig (avui). 
 
La presidenta del Consell del Districte entén que aquesta pregunta ha estat contestada en 
la pregunta anterior. Demana al Sr. Latorre que si ell no ho considera així, escrigui al 
Districte. 
 
- Preguntes d’Inés (Plataforma d’Entitats Roquetes), que vol saber: 
1. Quines mesures es preveuen per assegurar les activitats d’estiu per a infància i joventut 
tenint en compte que venim d’un confinament de mesos tancats a casa i sense poder 
assistir a l’escola. 
2. Si s’ha previst algun tipus de reforç d’aquestes activitats, atès que aquest estiu moltes 
famílies no aniran de vacances i se sumaran a les nombroses famílies que habitualment 
passen l’estiu a Barcelona. 
3. Com es donaran a conèixer les mesures que s’adoptaran per al desenvolupament de les 
festes majors dels barris i altres activitats a l’aire lliure, la gran majoria de les quals s’han 
ajornat a la tardor, i si s’ha previst alguna interlocució amb les comissions de festes i 
entitats dels barris en aquest sentit. 
4. Com es farà front a l’allau de demandes d’ajuts econòmics, d’alimentació i residencials, 
entre d’altres, que es produirà com a conseqüència de l’obertura dels centres de Serveis 
Socials, i si es canviarà la perspectiva assistencialista d’anys enrere (crisi de 2008) per una 
visió més de drets socials i de ciutadania. 
5. Si s’ha previst ajudar els equipaments i comerços amb les mesures higièniques (reforç 
de la neteja dels espais, material higiènic i desinfectant...) que ja s’estan imposant. 
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El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, respon que el Districte està treballant amb la 
Direcció d’Infància i el Pla de barris per incrementar les places que habitualment 
s’ofereixen de vacances al juliol i estendre-ho fins i tot a l’agost, però encara no se sap en 
quines condicions es podrà fer i es treballa per acabar de tancar-ne els detalls, fins i tot 
quina ràtio d’infants hi podrà haver. 
 
A continuació, explica que les festes majors i moltes de les activitats programades per a la 
primavera i l’estiu depenen de subvencions i en el proper atorgament de subvencions se’ls 
oferirà reformular-les. La Direcció de Serveis a les Persones i Territori està en contacte 
amb els organitzadors de forma habitual i, en aquest cas, també estaran al seu costat per 
poder ajudar en la reprogramació del calendari que quedi disponible. 
 
Entén que el dubte sobre l’obertura dels centres de Serveis Socials ha quedat resolt amb 
la resposta que ha donat el Govern en la proposició d’ERC, i com a gerent no pot contestar 
a aquesta reflexió particular. 
 
Respecte als equipaments, indica que s’està treballant per un model de desconfinament 
aquests dies i esperen poder-lo comentar al més aviat possible amb els gestors. 
 
En relació amb els comerços, indica que ja es va fer un suport per mediació per part dels 
mediadors del Pla de reforç; es van atendre 210 comerços directament al carrer per veure 
com estaven, si amb els seus recursos podien complir amb les mesures de prevenció 
sanitària, així com l’ordenació de les cues que tenien a les portes, i en aquest moment es 
continuen buscant recursos per ajudar-los a protegir-se, tant els treballadors i treballadores 
com els clients i clientes, és a dir, el veïnat del districte. 
 
- Pregunta d’Aurora Álvarez (Bidó de Nou Barris), sobre la necessitat urgent de revisar 
amb les entitats veïnals les prioritats municipals pel que fa a atenció a les persones, atès 
que la situació socioeconòmica dels barris quedarà molt afectada com a conseqüència de 
la COVID-19. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) comenta que aquesta pregunta es contestarà 
juntament amb la del Sr. Josep Ortiz quan sigui el torn d’aquesta. 
 
- Pregunta de Trinidad Cuesta Sánchez, que posa de manifest que el 8 d’abril el 
Departament de Salut va assumir la gestió única de totes les residències de persones 
grans de Catalunya i des de llavors han estat els professionals d’atenció primària els que 
s’han fet càrrec del control sanitari d’aquesta pandèmia en els centres residencials. 
Observa que, malauradament, ha estat la crisi provocada per aquest virus el que ha posat 
sobre la taula, d’una manera explosiva, l’emergència de la situació de les condicions 
sanitàries (entre d’altres) de les residències de gent gran, situació ja denunciada 
reiteradament per usuaris i usuàries, familiars i entitats com ara la Coordinadora de 
Famílies 5+1, associacions de veïns i veïnes o la Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya. 
D’altra banda, subratlla que les residències són avui el domicili de moltes persones grans 
del districte, que han de tenir els mateixos drets que la resta de la població. Per això, 
l’atenció sanitària a les residències ha de ser competència dels equips d’atenció primària, 
com abans de la privatització d’aquest servei. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) entén que el que vol posar de manifest aquesta 
aportació és la voluntat que els equips d’atenció primària segueixin sent els prestadors 
dels serveis a les residències geriàtriques. Comenta que el lloc per tractar aquesta qüestió 
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serà l’espai que mitjançant una proposició s’ha acordat crear, en el qual les entitats, 
famílies i diferents parts del Govern i de l’oposició podran treballar-ho per, posteriorment, 
plantejar-ho a les administracions competents. 
 
- Pregunta de Josep Ortiz (Coordinadora d’Associacions de Veïns de Nou Barris), que 
posa de manifest que les dades que subministra diàriament l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona mostren que diversos barris del districte estan entre els més castigats de la 
ciutat per la pandèmia, un fet luctuós que és només una part del drama: a les xarxes de 
suport on participen moltes entitats del districte s’observa que, a més de la crisi sanitària, 
hi ha una crisi social que afecta de forma molt severa part del veïnat. Per tot això, la 
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris planteja: 
1. La necessitat de reobrir tots els centres de Serveis Socials del barri de manera urgent 
per facilitar-hi l’accés a la gent afectada per la situació de confinament i que abans no era 
usuària d’aquests serveis. 
2. La necessitat d’elaborar un pla social de represa al districte, ja molt colpejat per la crisi 
del 2008-2010, que tingui en compte aspectes de polítiques socials, laborals, sanitàries, 
d’educació i de suport a la gent gran i a persones dependents, i que inclogui mesures de 
xoc per evitar que el desastre sanitari esdevingui tragèdia social. 
Demana el posicionament del Ple respecte d’aquestes qüestions. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) comenta que amb aquesta resposta contestarà 
també a la Sra. Aurora Álvarez, que feia referència a la gran afectació que tindrà la 
COVID-19 en la situació socioeconòmica del barri. 
 
Tot seguit, explicita que aquesta crisi ha afectat molt el districte i comenta que el Govern hi 
ha anat donant respostes. A més, s’ha fet un pacte de ciutat on totes les forces polítiques i 
diferents entitats han planificat i han pactat treballar sobre quatre aspectes, i un d’aquests 
és la cohesió social i la necessitat d’implementar mesures urgents per fer front a la crisi 
econòmica actual, que serà diferent de la del 2008-2010. 
 
D’altra banda, recorda que el Sr. Rodríguez ha parlat del pla general que es vol fer, que és 
un estudi econòmic, social, cultural, d’ecologia, etc. Entén que també es podrà 
sectorialitzar des del Districte, treballar amb les entitats i amb el Govern aquestes 
necessitats per poder anar traspassant a les diferents taules de ciutat per treballar la 
necessitat imperiosa que hi ha a Nou Barris, especialment colpejat per la crisi del 
coronavirus. 
 
Clou la intervenció dient que no sap si ha quedat contestada la pregunta. 
 
La presidenta del Consell del Districte respon que entén que sí, però que si el Sr. Josep 
Ortiz considera que la resposta no és suficient, es pot posar en contacte amb el Districte. 
 
Tot seguit, indica que a continuació hi havia tres preguntes del Sr. Quim Soler, 
representant de la CUP, però que en realitat són suggeriments o opinions respecte a 
proposicions d’ERC, Cs i BxCanvi. En aquest cas, demana al secretari que faci arribar 
aquests suggeriments o aquestes reflexions als grups corresponents perquè es posin en 
contacte directament amb el Sr. Soler si li volen comentar alguna cosa. El secretari 
assenteix i diu que ho enviarà als portaveus dels grups interpel·lats. 
 
- Pregunta d’Emma Serra Guardiola sobre el centre obert de Càritas a Torre Baró, que fa 
tres dècades que atén moltes famílies del barri, cada cop n’hi arriben més demanant ajuda 
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i ha arribat un punt en què no poden gestionar-ho. Ara, més de vint famílies quedaran 
desemparades a causa d’aquest fet. Aquesta tasca, però, l’hauria de dur a terme 
l’Administració pública (potser l’Ajuntament no facilita els recursos necessaris per a les 
persones). En relació amb aquesta qüestió, pregunta quin és el nombre de persones que 
atén el Centre de Serveis Socials de Ciutat Meridiana - Torre Baró - Vallbona i quin és el 
nombre de persones que hi van demanant ajuda. 
 
El Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte, entén que el Govern ja ha donat resposta a 
aquestes preguntes, ja que fan referència al centre obert de Càritas, els serveis socials i 
l’atenció a la Zona Nord. Considera que de dades globals s’ha parlat en el debat de la 
proposició d’ERC, però com que aquí es demana específicament per la Zona Nord, es 
facilitarà una resposta per escrit. 
 
La presidenta del Consell del Districte indica que les cinc preguntes següents són de 
persones sordes i lamenta que a la sessió d’avui no hi hagi hagut interpretació en llengua 
de signes. Entén que per les característiques de la sessió era molt complicat i espera que 
la propera vegada sí que sigui possible oferir aquest servei. 
 
El regidor Il·lm. Sr. David Escudé diu que sí que hi ha hagut aquest servei durant aquesta 
sessió, cosa que valora especialment perquè tècnicament no era fàcil però han aconseguit 
fer-ho a través de YouTube des de casa seva. 
 
La presidenta del Consell del Districte ho celebra, ja que tenia entès que hi hauria aquest 
servei però durant la sessió no l’ha vist en pantalla i es pensava que finalment no s’havia 
pogut fer. 
 
El conseller Sr. Andrés Rodríguez (PSC) posa en valor el professional que, juntament amb 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha trobat una solució per incloure la 
imatge de l’intèrpret en la transmissió, cosa tècnicament complicada perquè YouTube fa 
només un canal de comunicació, però aquest professional des de casa seva amb una altra 
pantalla va poder oferir una solució. 
 
La presidenta del Consell del Districte agraeix l’explicació i el fet en si i demana si 
aquestes preguntes es contestaran per escrit. 
 
La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) respon que la consellera Sra. Sonia Nieto 
farà ara una breu intervenció per contestar-les totes. 
 
Tot seguit es recull el contingut de totes cinc preguntes i, a continuació, la resposta 
conjunta: 
 
- Pregunta de Narciso Llensa, que vol saber com es poden entendre les persones sordes 
amb el personal mèdic i administratiu del CAP Rio de Janeiro si porten mascaretes, i si hi 
ha possibilitat que utilitzin pantalles protectores transparents, com la de la foto que adjunta. 
 
- Pregunta d’Alberto Corberó, que demana poder disposar d’un servei d’interpretació en 
llengua de signes per a tràmits i gestions amb l’OAC o altres departaments del Districte de 
Nou Barris. Comenta que actualment hi ha un servei públic proporcionat per la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), però donen cita a partir de dues o tres 
setmanes i hi ha gestions que no poden esperar tant. 
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- Pregunta de Maria Rosa Boldú, que presenta una queixa sobre la plaça Virrei Amat, que 
té una problemàtica que no és nova, amb actes incívics, brutícia general de la plaça 
(adjunta foto), gossos banyant-se al petit llac/font que hi ha (adjunta foto), coloms morts 
per les gavines o gent que de nit renta grans catifes de casa seva a la font, cosa que deixa 
un gran riu de sabó que va caient per tota la plaça (adjunta foto). Indica que des que va 
començar el confinament per la COVID-19, la plaça està molt més bruta i l’aigua del 
llac/font està de color verd. Entén que hi hagi menys servei de neteja, però considera que 
la situació deixadesa és molt gran. 
 
- Pregunta de Jorge Fernández, que posa de manifest que les persones sordes usuàries 
de la llengua de signes necessiten poder ser ateses en aquesta llengua quan demanen 
informació a la seu del Districte, així com rebre informació sobre la COVID-19 en aquesta 
llengua per tal de poder entendre què passa i fer les coses correctament. Pregunta si seria 
possible disposar al Districte d’un servei de videointerpretació similar al que ofereix l’Estat 
espanyol mitjançant la Confederació Nacional de Persones Sordes d’Espanya (CNSE), 
que està molt col·lapsat perquè atén tot el territori espanyol. Observa que això ajudaria 
molt la gent gran que no pot carregar pes o té problemes de mobilitat a l’hora de fer 
compres. 
 
- Pregunta d’Olga Fernández, que posa de manifest que el carrer Serrano està molt brut i 
no s’hi va a recollir les escombraries (ara amb la COVID-19 hauria d’estar tot més net i 
desinfectat, però no ha vist que s’hi fes cap desinfecció). D’altra banda, exposa que les 
persones sordes tenen molts problemes de comunicació per l’ús de les mascaretes. Per 
això, demana que el Districte compri i distribueixi mascaretes transparents per tal de poder 
veure la boca i fer lectura labial (en els comerços no tothom s’abaixa la mascareta per 
dirigir-se a ella). A continuació, demana, atès que les voreres del seu carrer són molt 
estretes, que es tregui una de les dues bandes de cotxes aparcats per facilitar un 
desplaçament més segur i sense passos estrets. En darrer lloc, pregunta quan podran 
anar al CAP i com s’ho faran per entendre al personal que porta mascaretes. Demana si és 
possible que el Districte els proporcioni un intèrpret de llengua de signes per a aquests 
casos. 
 
- Pregunta de Mikel Pérez, que, durant el seu ingrés a l’Hospital —hi va ingressar per 
haver contret la COVID-19—, va estar vuit hores d’espera incomunicat, ja que ningú no 
sabia llengua de signes. Demana que el Districte tingui un servei propi d’interpretació de 
llengua de signes. 
 
La consellera Sra. Sonia Nieto (PSC) repeteix que donarà una resposta conjunta a les 
persones amb discapacitat auditiva en relació amb les preguntes que no hagin estat 
contestades anteriorment. 
 
Abans, però, expressa la satisfacció i l’orgull que sent el Govern de Nou Barris per tenir un 
col·lectiu com el seu, tan actiu i implicat, cosa que encara té més valor en la situació 
sanitària que estem vivint i que els ajuda a treballar per millorar cada dia el districte i fer-lo 
més accessible per a tos els veïns i veïnes. 
 
Dit això, els diu que el Govern empatitza totalment amb ells i és molt sensible a totes les 
seves peticions. Per això, de seguida s’ha posat a treballar i la setmana que ve mateix 
estudiarà la possibilitat de repartir pantalles transparents personals a tots els mercats i 
comerços del districte que es pugui per fer-los més accessibles, propers i segurs. Afegeix 
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que, com que és una cosa que encara s’està estudiant, en aquest moment no els pot 
donar una solució completa, però aquesta es facilitarà per escrit tan aviat com es tingui. 
 
Llegides totes les preguntes efectuades pel públic de forma anticipada, la presidenta del 
Consell del Districte agraeix a tothom que ha participat avui en la sessió la paciència i la 
disponibilitat, i dona les gràcies també als ciutadans que els han fet arribar preguntes. 
Observa que a Nou Barris estan acostumats a tenir una interacció molt pròxima i demana 
comprensió davant les dificultats que suposa el format digital. 
 
Tot seguit, subratlla que tot els grups del Govern i de l’oposició treballen fermament per 
seguir endavant i per poder oferir el màxim servei, i agraeix l’assistència virtual de tots els 
grups, així com dels regidors David Escudé, Josep Bou, Marilén Barceló i Jordi Martí. 
 
Per acabar, manifesta el desig que per a la propera sessió es puguin tornar a veure tots a 
la sala del Plenari. 
 
El regidor Il·lm. Sr. Escudé dona les gràcies a la presidenta i la felicita per com ha presidit 
la sessió, una tasca que avui era molt difícil, i estén l’agraïment i la felicitació a tots els 
consellers i conselleres, així com al secretari. 
 
La presidenta del Consell del Districte diu que tothom l’ajuda i que se sent molt 
acompanyada i torna a donar les gràcies. 
 
Diverses persones presents durant la sessió s’acomiaden i donen les gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 21.28 
hores del 6 de maig de 2020. 
 
 
Vist i plau 
 
La presidenta del Consell    El secretari del Districte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


