
 

 
 
 

Plenari del Consell de Districte de Nou Barris 
15 de juliol de 2021 
Ordre del dia 
 
 
 

1. Acta 
 
Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 13-05-2021 
 
Part informativa 
 

2. Despatx d'ofici 
 

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

 
2.2. Donar compte de la suspensió potestativa de llicències i comunicats dels 

establiments de plats preparats i els obradors i/o cuines industrials sense venda al 
públic ni degustació a la ciutat de Barcelona (expedient 21PL16835 de la gerència 
de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona) 

 
3. Informes 

 
3.1. Informe del  Regidor del Districte 
 
3.2. Informe: Activitats d’estiu 2021 

 
Part decisòria 
 

4. INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Parc de l’Aqüeducte a l’espai 
comprés entre l’Avinguda Rassos de Peguera, els carrers Brull, Vallcivera i Parc de 
Collserola i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona. 

5. INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Plaça Lluïsa Alba a l’espai 
comprés entre la Via Favència, carrer Marín i Luz Casanova i elevar la proposta a la 
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 

6. APROVAR la denominació “Biblioteca  Les Roquetes- Rafa Juncadella” a la biblioteca 
situada a la Via Favència, 288 B de Barcelona. 

7. APROVAR les bases específiques dels premis del Noubarrienc i Noubarrienca de l’any 
 

  

Districte de Nou Barris 
Comunicació 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 



 

Part d’impuls i control 
 

8. Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 
Consell. 
 

8.1. Proposició d'ERC relativa al següent:  En relació al model de gestió cívica dels 
equipaments municipals i, en especial,  en les instal·lacions esportives municipals 

 
“Que el Govern del Districte es comprometi en la continuïtat del model de gestió 
cívica de tot tipus d’equipaments municipals al Districte de Nou Barris i, molt 
especialment, pel que fa als equipaments esportius; reafirmant la confiança en els 
clubs i entitats que ja la duen a terme i ajudant a la millora de tots aquells aspectes 
organitzatius, administratius i de funcionament que permetin millorar aquest model 
de gestió.” 

 
8.2. Proposició de CS relativa a que: En relació a la situació dels parcs infantils del 

Districte de Nou Barris 
 

“Por lo expuesto con anterioridad, instamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris 
y entès oportunos a que se implemente un Plan de Actuación para la plena 
inclusión y accesibilidad de los Parques Infantiles de Nou Barris donde se 
contemple: - La mejora en el mantenimiento de los parques infantiles. - La 
actualización de los parques infantiles del distrito. - Garantizar la plena 
accesibilidad e inclusión en los parques infantiles. - La implantación de sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) a través de Pictogramas u 
otros, en los parques infantiles del Distrito de Nou Barris para ayudar a los niños 
con TEA a relacionarse con sus iguales y para entender mejor las formas de 
juego.” 

 
8.3. Proposició del PPC relativa a: En relació a les dificultats d’aparcament a la part 

alta del barri de Torre Baró  
 

“Que se realice un plan específico de aparcamiento en superficie en la parte alta 
del barrio para paliar los problemas existentes en la actualidad”. 

 
8.4. Proposició de BxCanvi relativa a impulsar la formació dels joves per tal d’ajustar-la 

al món laboral de les properes dècades 
 

“Que el Govern del districte impulsi, en el marc de col·laboració del Consorci 
d’Educació de Barcelona, més acords en matèria de formació o divulgació 
professional en especialitats d’alt valor afegit com les que ja s’estan duent a terme 
en alguns centres del districte i la ciutat amb l’objectiu de donar més oportunitats 
als joves del districte i estimular l’ascensor social.” 

 
8.5. Prec d’ERC relatiu a: En relació a la situació del casal del gent Gran del Turó de la 

Peira i el Casal Casa Nostra del barri de Porta 
 



 

“Demanem al Govern del Districte que agilitzi i vetlli per a que les obres de 
rehabilitació s’executin el més aviat possible i que mentrestant ampliï i habiliti 
espais alternatius per a que els usuaris dels casals del Turó i Casa Nostra puguin 
gaudir d'activitats presencials amb totes les garanties i sense restriccions per 
qüestió d'espai.” 

 
8.6. Prec de Cs relatiu a: En relación al nuevo Plan Especial de Protección de Medio 

Natural y del Paisaje del Parque Natural de la sierra de Collserola (PEPNat) 
 

“Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito 
de Nou Barris instar al Consorcio de Collserola, y trabajar de forma conjunta, para: 
- Exponer, explicar, sensibilizar y divulgar, el nuevo Plan Especial de Protección 
de Medio Natural y del Paisaje del Parque Natural de la sierra de Collserola 
(PEPNat) a los vecinos y entidades del Distrito de Nou Barris, haciendo énfasis en 
los barrios colindantes al Parque de Collserola: “Canyelles”, “Les Roquetes”, 
“Trinidad Nueva”, “Torre Baró” y “Ciudad Meridiana”; - Y dado que existe la 
sensación en la población que las medidas preventivas llevadas a cabo durante el 
año no están obteniendo los resultados deseados, hacer una revisión de las 
medidas preventivas con los vecinos y entidades.” 

 
8.7. Prec del PPC relatiu a: En relació a la reclamació relativa a la instauració de bus 

de barri pels veïns de Verdum que connecti amb el CAP situat al carrer Rio de 
Janeiro, 83-91 

 
“Que el gobierno municipal de respuesta de una vez por todas a esta demanda de 
la instauración inmediata del bus de barrio que conecte el barrio de Verdún con el 
CAP de la Avda. Rio de Janeiro 83-91.” 

 
8.8. Prec del PPC relatiu a: En relació a l’estat del Casal d’Avis del barri de Canyelles i 

la possible construcció d’un nou Casal a la part del darrera del mercat de 
Canyelles 

 
“Que se estudie por parte del equipo de Gobierno del distrito la posibilidad de 
realizar la construcción del nuevo Casal d’Avis, en el emplazamiento expuesto 
anteriorment.” 

 
8.9. Prec de BxCanvi relatiu a: En relació a la preocupació veïnal per l’augment del 

nombre de rosegadors l’entorn de la Plaça Virrei Amat 
 

“Que el Govern del Districte renovi esforços en la lluita contra les plagues de 
rosegadors al districte de Nou Barris, i, en particular, al voltant de la plaça de Virrei 
Amat.” 

 
8.10. Pregunta d’ERC relativa a la mobilitat del barri de Roquetes arran dels canvis en 

les línies de bus 80 i 127 
 



 

“Quines son les millores en mobilitat que han suposat per les veïnes i veïns de 
Roquetes els canvis en les línies de bus 80 i 127? “ 

 
8.11. Pregunta de Cs relativa al projecte Relligant 

 
“Por los motivos expuestos con anterioridad, preguntamos al Gobierno del Distrito 
de Nou Barris: 
 
¿Cuáles han sido las actuaciones e inversiones realizadas desde mayo del 2018 y 
las actuacions planificadas con relación a las mejoras comunicativas, como 
pueden ser los paneles informatives o similares, del proyecto Relligant en el 
espacio público?” 

 
8.12. Demanda de seguiment del prec presentat per ERC en el plenari del 13 de juliol 

de 2020 i acceptat pel Govern 
 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat pel Govern del Districte del 
dia 13 de juliol de 2020 amb el següent contingut: 

 
“Demanem que, en el termini màxim de sis mesos, es faciliti un informe als grups 
representats al Consell del Districte, així com a les entitats veïnals del Districte 
que ho sol·licitin, que inclogui el cens de presència d’amiant a Nou Barris, així com 
el pla d’actuació amb les mesures previstes en l’àmbit del Districte” 

 
9. Precs i preguntes del públic assistent al Plenari 

 
 
 


