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ACTA DEL CONSELL PLENARI EXTRAORDINARI 
 

Data: 8 d’octubre de 2015  
Caràcter: extraordinari 
Horari: 19.20 h a 19.46 h  
Lloc: Consell de Districte de Nou Barris 
 
Assistents 
 
President del Consell 
Santiago Alonso Beltrán (GMC’s) 
 
Regidora del Consell 
Janet Sanz Cid (GMBComú-E) 
 
Regidors adscrits 
Carmen Andrés Añón (GMPSC-CP) 
Josep Garganté i Closa (GMCUP-PA) 
 
Consellers i conselleres 
Jennifer Coronado Ortega (GMDBComú-E) 
Manuel Cubero Argente (GMDBComú-E) 
Esther Flaquer García (GMDBComú-E) 
Carlos Izquierdo Lázaro (GMDBComú-E) 
Jose Juan Medina Rodríguez (GMDBComú-E) 
Àngels Rabadà Núñez (GMDBComú-E) 
Carolina Recio Cáceres (GMDBComú-E) 
Antoni Tallada Martínez (GMDBComú-E) 
Núria Gaig Jané (GMDPSC-CP) 
Gabriel García Duarte (GMDPSC-CP) 
Mario García Gómez (GMDPSC-CP) 
Luis Ignacio Ruiz Gandullo (GMDC’s) 
Natividad Sanjurjo Golpe (GMDC’s) 
Félix Cogolludo Gamboa (GMDC’s) 
Javier Barreña Flores (GMDPPC) 
Francisco García Ortiz (GMDPPC) 
Adrià Ventura Ramos (GMDCiU) 
Xavier Fillol Guimerà (GMDCiU) 
Joaquim Sangrà i Morer (GMDERC-AM) 
 
Absents 
Joaquim Forn i Chiarello, regidor adscrit del GMCiU 
Alfred Bosch i Pascual, regidor adscrit del GMERC-AM 
Alberto Fernández Díaz, regidor adscrit del GMPPC 
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També hi assisteix 
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Ricardo Fernández Aranda 

Gerent 
Gemma Arau Ceballos 

 

Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió i saluda els assistents. Informa que primerament celebraran 
el plenari extraordinari i, tot seguit, el plenari ordinari. 

A) Part informativa: 

El president passa a la primera part de l’ordre del dia, en la qual fa esment dels deu 
decrets de caràcter organitzatiu. 

1. Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2015 de 
nomenament de l’Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán com a president del Consell 
del Districte 

El Consell se n’assabenta. 

2. Restar assabentat dels decrets de l’Alcaldia de dates 28 de juliol de 2015 i 30 
de juliol de 2015 de nomenament de regidors/es adscrits/es 

El Consell se n’assabenta. 

3. Restar assabentat de la resolució de la regidora del Districte de data 7 de 
setembre de 2015 de nomenament dels membres de la Comissió de Govern 
del Districte 

El Consell se n’assabenta. 

4. Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de 24 de juliol de la constitució 
dels grups polítics municipals 

El Consell se n’assabenta. 
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5. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de 2 de setembre de 2015 de 
nomenament del Sr. Carlos Izquierdo Lázaro com a conseller del Districte de 
Nou Barris pel Grup de Barcelona en Comú 

El Consell se n’assabenta. 

6. Restar assabentat de les presses de possessió dels càrrecs de consellers del 
Districte de Nou Barris del Sr. Carlos Izquierdo Lázaro pel Grup de Barcelona 
en Comú i de la Sra. Núria Gaig Jané pel Grup del PSC 

El Consell se n’assabenta. 

7. Restar assabentat de la composició de la Junta de Portaveus 

El Consell se n’assabenta. 

8. Restar assabentat de la resolució de la regidora del Districte, de data 17 de 
setembre de 2015, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres 
del Consell de Districte 

El Consell se n’assabenta. 

9. Restar assabentat de la representació corresponent als membres del Consell 
de Districte en el Consell Ciutadà del Districte 

El Consell se n’assabenta. 

10. Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015 de 
nomenament de la Sra. Gemma Arau i Ceballos com a gerent del Districte de 
Nou Barris 

El Consell se n’assabenta. 

B) Part decisòria: 

11. Aprovar, de conformitat amb allò previst a l’art. 4 del Reglament orgànic 
municipal, el Cartipàs d’òrgans de govern i participació del Districte, i 
designació dels seus membres 

El senyor Carlos Izquierdo Lázaro, conseller tècnic del Districte, presenta el Cartipàs. 
Explica que el Cartipàs vol ser realista i té la voluntat que els òrgans de participació 
funcionin com a tals, per la qual cosa informa que el Cartipàs s’estructura en 4 
comissions consultives, 10 sectorials i 13 consells de barri preceptius, tot i que 
reconeix que sempre es pot ampliar. 
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Acabada la intervenció del conseller tècnic, el president del Consell dóna la paraula als 
consellers dels diferents grups municipals: 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, saluda els assistents i anuncia 
que el seu grup es regeix, en primer lloc, pel criteri de respecte a l’autoorganització de 
l’equip de govern del Districte. Ara bé, diu que troba a faltar dos temes que considera 
molt importants en el Cartipàs, un dels quals és la infància i la joventut. Constata que 
molts dels assistents vénen del món associatiu infantil i juvenil, i opina que es troba a 
faltar, a Nou Barris, alguna cosa de major rang en aquests àmbits així com en la 
cultura, segon àmbit que li manca. Demana un compromís al govern perquè al llarg de 
la legislatura pugui abordar aquests àmbits com es mereixen. Manifesta el vot a favor 
del seu grup. 

Tot seguit, demana que no s’abusi del format de les taules de treball, ja que si bé 
permet una major maniobrabilitat i operativitat, restringeix la representativitat i, per tant, 
la participació. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, saluda els assistents i recorda que, des 
del primer moment, la intenció del seu grup ha estat votar a favor del Cartipàs, tot i no 
estar-hi completament a favor perquè considerava que mancava algun espai de 
participació per als joves. Informa que es conformava amb la creació d’una taula que 
després pugui esdevenir un consell de joventut i recorda que també va demanar la 
creació d’un consell de cultura per tal de dialogar amb les entitats culturals del districte. 
Indica que l’equip de govern no ha acceptat la seva proposta i, per aquest motiu, 
expressa el vot en contra del seu grup. 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, saluda a los asistentes y manifiesta que 
encuentra a faltar la creación de alguna mesa de trabajo u otra forma de encuentro 
más con los portavoces de los grupos municipales para hacer un cartapacio más 
amplio. Muestra su acuerdo con la intervención anterior al entender que seria 
necesario crear un consejo de juventud, así como un consejo de cultura, dada la 
riqueza del tejido cultural del distrito en el que, constata, hay centros culturales de la 
mayoria de comunidades autónomas, entre las que enumera  el Centro Cultural 
Andaluz García Lorca o el de Manuel de Falla, la segunda entidad más antigua de la 
ciudad, Los Propis, o la Casa Melilla, entre otras muchas. Agradece al respecto las 
conversaciones  mantenidas con la portavoz de Barcelona en Comú, de las que extrae 
la predisposición favorable del equipo de gobierno a incorporar en el futuro alguna de 
estas dos áreas al Cartapacio. Sin embargo, recuerda que las necesidades de la 
juventud, por ejemplo, lo son desde el inicio de la legislatura y no a mitad de la misma, 
por lo que sería más conveniente crearlo desde el principio del mandato. Por todo ello, 
manifiesta la abstención de su grupo en este punto del Orden del Dia. 

La senyora Natividad Sanjurjo Golpe, del GMDC’s, manifesta el vot favorable del seu 
grup perquè diu que està d’acord amb la proposta d’òrgans i consells sectorials i de 
treball, tot i que afegeix que també està d’acord amb els grups del PPC i CiU sobre la 
necessitat d’incloure, més endavant, els àmbits de Joventut i Cultura. 
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El senyor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, creu que el fet que hi hagi tants 
consells sectorials és una bona notícia. En tot cas, comenta que el Consell Ciutadà és 
tot un repte perquè necessita ser renovat i motivat, ja que no acaba de funcionar bé, 
per la qual cosa demana propostes al govern per fer-lo servir millor. Així mateix, opina 
que cal tenir en compte la necessitat de tenir de nou un consell de Joventut a Nou 
Barris. 

Després, demana al govern que li confirmi si el Consell de la Dona és el mateix que 
ara es dirà Consell de Feminisme, i mostra la seva esperança en què només es tracti 
d’un canvi de nom perquè considera que feia una feina molt important. Recorda que el 
Consell de la Dona va ser impulsat pel GMDPSC-CP conjuntament amb GMDICV-
EUiA i opina que quan va arribar el govern del GMDCiU es va trencar el funcionament. 
Demana al govern que faci que funcioni millor que en l’anterior mandat. 

Seguidament, demana al govern si ha consensuat amb les entitats el canvi de nom 
d’aquest consell i també el nom del Consell de Diversitat Funcional. Per últim 
manifesta el vot favorable del seu grup al nou Cartipàs. 

El president dóna la paraula a les entitats que volen intervenir. 

El senyor Pep Ortiz, en nom de la Coordinadora d’Entitats de Nou Barris, agraeix el 
nou espai físic per celebrar els plenaris i les audiències públiques. Comenta que, pel 
que fa a la participació, amb l’anterior govern els veïns ja van denunciar diverses 
vegades la demagògia i opina que ara es repeteixen els esquemes. Retreu al GMDCiU 
que consideri que cal impulsar un consell de joventut perquè, mentre va governar, no 
en va crear cap. També recorda al senyor Barreña que hi ha més de nou entitats que 
gestionen equipaments culturals i s’encarreguen, a més, d’organitzar diverses 
manifestacions culturals en tot el districte. 

Intervé el senyor Ramon, en nom de l’Associació de Veïns de Trinitat Nova, per  
queixar-se del fet que el barri de Trinitat Nova no té ni biblioteca ni equipaments 
culturals i retreu que els altres barris del districte en tinguin. Demana al govern que 
tingui en consideració aquest punt. 

El senyor Francisco Garrobo, en nom de la CUP-Capgirem Barcelona, inicia la seva 
intervenció recordant que, tal com es va dir a Casa Gran, hi ha hagut quatre grups que 
no han volgut rebaixar-se el sou de regidor, que ronda entre els 20.000 i els 30.000 
euros anuals, i ho troba fora de lloc. 

Després, mostra el seu acord amb el fet que pugui haver-hi un consell sectorial de 
joventut en el Cartipàs, però manifesta que l’important és que algun dels consells parli 
d’aquest tema a la Casa Gran. Mostra el seu acord amb el nou ordre d’espais de 
participació i també amb el Consell del Feminisme. 

Per acabar, demana al govern que deixi participar a la CUP Capgirem Barcelona als 
consells de participació com a entitat, ja que ha aconseguit un 4% dels vots. 

Una veïna, pregunta si el nom del Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat 
canviarà d’acord amb el que es consensuarà  amb les entitats que formen el consell o 
sense enir en compte el seu parer. 
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La senyora Francisca del Río, en nom de l’Associació Catalana d’Afectats de 
Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple, anuncia que 
representa les 4.000 persones que formen part de l’associació i les 300.000 afectades 
a Catalunya. Opina que el govern anterior va oblidar el col·lectiu al qual representa. Fa 
saber que des de fa dotze anys està al Centre Cívic Can Basté i demana al govern que 
se l’escolti. Informa que la seva és una associació sense ànim de lucre on totes les 
persones col·laboradores pateixen alguna de les malalties esmentades. Demana al 
govern que se li doni més ajuda de la que ha rebut fins ara. 

Acabada la intervenció del públic assistent, reprèn la paraula al govern, amb la 
intervenció del senyor Izquierdo reiterant que el Cartipàs es pot modificar i fa saber 
que el govern està d’acord amb el fet d’establir diàleg i espais per a la joventut i la 
cultura. Creu que cal parlar amb la gent jove i les entitats culturals per veure quin espai 
és el més adeqüat. Respon al senyor Barreña que hi ha molts altres col·lectius 
culturals que també estan representats al districte, i que no ha anomenat, que 
l’enriqueixen molt. 

Respecte al feminisme, anuncia que és un tema que ha volgut impulsar el govern 
perquè considera que feminisme és igualtat. 

Quant al nom del Consell de Persones amb Diversitat Funcional, respon que seran les 
mateixes entitats les que plantegin el tema i decideixin de què cal parlar en la sectorial 
corresponent, ja que el govern vol que sigui un espai de les entitats. Manifesta l’actitud 
oberta del govern a dialogar i modificar el cartipàs. 

El president del Consell Municipal anuncia l’aprovació del  Cartipàs amb l’abstenció del 
GMDPPC, el vot en contra del GMDCiU i el vot a favor de la resta de grups. 

12. Proposar a l’Alcaldia el nomenament com a vicepresident/a del Consell del 
Districte de Nou Barris del Conseller que designi el Consell del Districte, de 
conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes 

El president pregunta als grups si proposen algun candidat i només respon el senyor 
Javier Barreña Flores, del GMDPPC, que informa que es postula ell mateix. 
Seguidament, procedeix a la votació. 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, manifesta l’abstenció del seu 
grup. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup 
per coherència amb els acords arribats a la Casa Gran. 

El senyor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Natividad Sanjurjo Golpe, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu 
grup. 
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El senyor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, manifesta el vot favorable del seu 
grup i comunica que el vot és el resultat d’un acord fet a tots els districtes alhora. 

La senyora Carolina Recio Cáceres, per part del GMDBComú-E, constata que el seu 
grup va respectar el pacte amb l’oposició per al càrrec de presidència però opina que 
la vicepresidència ha de recaure en un membre de l’equip de govern és un càrrec 
polític i, per tant, manifesta el vot en contra del seu grup. 

El senyor Barreña agraeix els vots a favor dels grups i l’abstenció d’ERC-AM, i anuncia 
que, per coherència amb la seva ideologia  i per la negativa a formar part d’un govern 
que es troba, ideològicament parlant, a les antípodes del seu,  és possible que el seu 
grup renunciï a formar part de la Comissió de Govern. Tot i això, es reserva el dret a 
comentar-ho amb els membres del grup i diu que, en tot cas, ho anunciarà la setmana 
següent. 

Queda aprovada la proposta de nomenament del senyor  Barreña  com a vicepresident 
del Consell amb l’abstenció del GMDERC-AM, el vot en contra del GMDBComú-E i el 
vot a favor de la resta de grups. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.46 h. 

 

 

El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         El president 


