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ORDRE DEL DIA DEL CONSELL PLENARI DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 
2020 

 
1. Acta 

Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió  ordinària anterior, de 13-
07-2020 

2. Cartipàs 
RESTAR ASSABENTAT del Decret del Regidor del Districte de Nou Barris de 
data 27 de juliol de 2020 de canvi en el règim de dedicació de la consellera Sra. 
Alexandra López Lorente (Bcomú). 
RESTAR ASSABENTAT de la nova distribució de les conselleries de govern 
per àrees. 
RESAR ASSABENTAT de la redistribució dels consellers/eres del grup 
municipal d’ERC en els diferents òrgans de govern i participació el Districte 
Part informativa: 
Despatx d'ofici: 

3. RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència 
del Districte en el darrer període 

Informes: 
4. Informe del  Regidor del Districte 
5. Informe relatiu a la situació POSTCOVID al Districte  
6. Informe sobre l’estiu a Nou Barris i inici del curs escolar 2020-2021 

Part d’impuls i control: 
7. Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups 

municipals del Consell 
7.1 Proposició d'ERC relativa al següent: En relació a la situació sobre la gent 
gran obligada a quedar-se a casa a causa de la pandèmia sense poder afer 
activitats psicomotrius 
“Que el govern del Districte desplegui un programa d’activitats destinades a la 
gent gran en tots els barris del districte, basat en activitats a l’aire lliure, que 
ajudin a recuperar el to vital i que es desenvolupin en formats i en espais prou 
grans per a que s’hi pugui assistir sense necessitat de preinscripció telemàtica; 
i que inclogui nous circuits i la instal·lació d’aparells per fer exercici al aire lliure 
a tots els barris, fent especial atenció a punts estratègics del Districte, com ara 
Can Dragó, la Zona Verda de Prosperitat i al Parc de Trinitat Nova” 
7.2 Proposició de CS relativa a que: En relació a la ocupació il·legal 
d’habitatges 
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“Por lo expuesto con anterioridad, instamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris y entes oportunos a: 1) Que el Consejo Plenario del Distrito de Nou 
Barris acuerde elaborar un Plan de actuación contra la okupación ilegal de 
viviendas, con el fin de prevenir, detectar y evitar la okupación ilegal de 
inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de 
actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para 
conseguir, a la mayor brevedad posible, la recuperación de la posesión del 
inmueble okupado: a) Poner en marcha las medidas que sean necesarias para 
velar por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la okupación 
ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos 
y entidades del Distrito y los grupos políticos con representación en el Distrito; 
b)Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en 
el Distrito de Nou Barris, incrementando la plantilla de agentes destinados al 
Distrito; c) Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, el Distrito inste al Ayuntamiento de Barcelona a 
llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar de oficio la posesión 
ilegalmente perdida sobre sus bienes inmuebles;  2) Que para la elaboración 
de este Plan contra la okupación ilegal de viviendas en el Distrito de Nou 
Barris, se dote, si fuere necesario, de una partida económica procedente del 
Fondo de Contingencia previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de 
Barcelona aprobados para el ejercicio 2020.” 
7.3 Proposició del PPC relativa a: En relació a la falta de cobriment de la Ronda 
de Dalt al seu pas pel barri de Verdum, Via Julia i abans del creuament amb 
Avinguda Meridiana 
“Que a lo largo de esta legislatura, el gobierno municipal se comprometa a 
iniciar todos los requisitos necesarios para que, antes de finalizar esta 
legislatura, presente el proyecto definitivo del cubrimiento de la ronda de Dalt a 
su paso por el distrito”. 
7.4 Proposició de BxCanvi relativa a: En relació a la problemàtica de les 
ocupacions il·legals al Districte de Nou Barris 
“Que el govern del districte estableixi una oficina o servei en els pròxims 6 
mesos en el territori de Nou Barris amb la finalitat d’assessorar i donar suport 
legal a ciutadans de Barcelona que estiguin sent víctimes de l’ocupació il·legal 
de la seva propietat, siguin locals o habitatges.” 
7.5  Prec d'ERC relatiu a: En relació a la ocupació dels carrils bici de la Via 
Julia per part de tot tipus de vehicles 
“Que el Govern del Districte posi en marxa les mesures necessàries per tal 
d’evitar l’ocupació dels carrils bici de la Via Júlia pels vehicles pels que no hi 
estan destinats i garantir-ne la seguretat dels usuaris” 
7.6 Prec de Cs relatiu a: En relació a la iniciativa dels “camins escolars” 
efectuada amb la finalitat que els nens i nenes de la ciutat guanyin en 
autonomia personal i qualitat de vida 
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“Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos que el Districto de Nou 
Barris tome las medidas oportunes para fomentar la ampliación de los caminos 
escolares a través de la comunidad educativa, y el uso de los existentes” 
7.7 Prec de Cs relatiu a: En relació a la restricció de la mobilitat i alteració 
d’hàbits davant la pandèmia i els talls de diversos carrers del Districte 
“Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito 
de Nou Barris pongan a disposición de partidos políticos, entidades y 
vecinos/as del Districto: 1) Los informes o estudiós de movilidad realizados 
para la toma de decisions por parte del gobierno o ente correspondiente, sobre 
los cortes/restriccions de las calles implicades en el distrito de Nou Barris 
durante la pandèmia: Vidal i Guasch, Simancas, Casals i Cuberó, Font d’en 
Canyelles, Pablo Iglesias, Fabra i Puig; 2) Las acciones de movilidad que el 
Gobierno va a implementar, a corto, medio y largo plazo, en el Distrito junto con 
los estudios e informes de movilidad realizados para la toma de decisiones” 
7.8 Prec del PPC relatiu a: En relació a la presència de persones en el parc 
central de Nou Barris, amb tendes de campanya, cuinant, fent les seves 
necessitats, barallant-se o insultant als transeünts 
“Que se tomen todas las medidas oportunas para solucionar estos problemas 
existentes en el parque Central de Nou Barris y que, sobretodo, sufren las 
familias que residen en el entorno o que pasean por dicho espacio.” 
7.9 Prec de BxCanvi relatiu a: En relació a la proximitat del Districte de Nou 
Barris a la muntanya de Collserola i la oportunitat de ser un pol d’atracció cara 
a la resta de la ciutat i als turistes 
“Realitzar un estudi sobre la potencialitat econòmica de la muntanya de 
Collserola i presentar-ho durant els pròxims 6 mesos. Aquest informe haurà de 
servir per trobar propostes concretes de dinamització i atracció turística sense 
menystenir les possibles iniciatives que presentin els grups municipals.” 
7.10 Pregunta d’ERC relativa a : En relació a l’actual forma de comunicació 
amb el districte a causa de la pandèmia i les dificultats que troben 
determinades persones 
“Quines mesures ha pres el districte en relació a facilitar la comunicació de les 
persones sordes amb l’administració?” 
7.11 Pregunta del PPC relativa a: En relació al canvi d’ubicació de l’àrea de 
gossos de Can Drago 
1. El ayuntamiento tiene tomada una solución definitiva a dicho conflicto?  
2. En caso afirmativo ¿qué solución plantea el ayuntamiento? 
3. En caso contrario ¿qué está esperando el ayuntamiento para tomar una 
decisión definitiva?” 
7.12 Pregunta de BxCanvi relativa a:  En relació a la proliferació i presencia de 
xinxes en cases particulars 
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“Quina és incidència d’aquesta problemàtica al districte i quines mesures s’han 
pres al respecte?” 
7.13 Demanda d’ERC, de seguiment de la proposició d’acord presentada en el 
plenari del 9 d’octubre de 2019 i aprovada per unanimitat amb el següent 
contingut 
“Que el govern del Districte de Nou Barris es comprometi a dur a terme abans 
de final d’any les actuacions urgents necessàries per a deixar en condicions 
òptimes d’ús les àrees per a gossos del Districte existents i desencallar els 
projectes aturats.  Aquestes actuacions han de tenir en compte, com a mínim: - 
Executar les millores reclamades pels usuaris de l’Àrea d’Esbarjo de Gossos de 
Prosperitat, amb la instal·lació de doble porta, millora del subministrament 
d’aigua i de les condicions d’higiene i manteniment, entre d’altres; - Executar 
les obres necessàries de correcció per a posar en condicions d’ús òptim i poder 
obrir al públic l’Àrea de Gossos del Parc de la Guineueta; - Definir un projecte 
consensuat amb veïnes, veïns i usuaris -en localització i característiques- d’una 
Àrea per a Gossos en l’entorn de Can Xiringoi.” 

8. Declaració institucional 
9. Precs i preguntes del públic 

 
 
 


