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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Data: 14-12-2020 
Horari: 17.45 h 
Lloc: sala de plens de la seu del Districte 
 
 
Presideix: Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas, presidenta del Consell del Districte de Nou 
Barris 
 
Assistents: 
 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del Districte de Nou Barris 
 
Regidors adscrits: 
 
M. Magdalena Barceló Verea (Cs) 
 
Consellers:  
 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
Sra. Sheila María Guerra Andrés 
Sra. Sara Belbeida Bedoui 
Sr. Sergio Nieto Sánchez 
Sr. Antoni Pallarès Davó 
Sr. Dídac Ramírez Casas 
Sra. Sonia Nieto Sánchez 
Sr. Andrés Rodríguez Domínguez 
 
Barcelona en Comú (BC)  
 
Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sra. Esther Flaquer García 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro 
Sra. Alexandra López Lorente 
Sr. Guillem Gabarnet Colomines 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  
Sr. Joaquim Sangrà i Morer 
Sra. Montserrat Cuspinera Inglés 
Sr. Miquel A. Román i Pérez 
 
Ciutadans (Cs) 
 
Sr. Juan del Olmo Fernández 
Sra. Noemí Martín Peña 
 
Partit Popular (PPC) 
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Sr. Javier Barreña Flores 
 
Barcelona pel Canvi (BxCanvi) 
 
Sr. Daniel Elicegui Serrate  
 
 
Gerent: Sr. Gabriel José Duarte García 
 
Secretari: Sr. Ricardo Fernández Aranda 
 
Excusen la seva absència la Sra. Janet Sanz Cid, regidora adscrita de BC; el Sr. Jordi Martí 
Galbis, regidor adscrit de JxCat, i el Sr. Josep Bou i Vila, regidor adscrit del PPC. 
 
Desenvolupament de la sessió: 

La presidenta del Consell del Districte, Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas indica que hi ha un 
problema tècnic amb el sistema telemàtic de la plataforma Localret i que, per tant, no es podrà 
veure el Consell Plenari en streaming. Explica que, atès que en aquest moment no els poden 
donar una valoració del temps que es trigarà a resoldre el problema, han decidit fer el plenari, 
que s’enregistrarà i es podrà veure després en diferit. Demana disculpes a les persones que 
volien seguir el plenari en directe, i assenyala que tenen les preguntes per escrit que diversos 
ciutadans els han fet arribar. Pregunta als portaveus dels grups municipals si tenen algun 
inconvenient a començar la sessió i, atès que els grups mostren la seva conformitat, dona pas a 
l’inici del Consell Plenari.  

1.- Acta: 

Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 08-10-2020 

El secretari pregunta als grups si volen fer alguna consideració sobre l’acta de la sessió anterior 
i, atès que no se’n fa cap, es dona per aprovada. 

2.- Cartipàs: 

RESTAR ASSABENTAT de la comunicació efectuada en data 2 de novembre de 2020 vers 
el canvi de portaveu i portaveu adjunt del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC). 

El secretari recorda que els grups han rebut, amb la documentació, una comunicació del PSC 
sobre el canvi de portaveus. 

Part informativa: 
 

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

El secretari pregunta si algun grup vol revisar algun contracte. 
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El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) indica que sol·liciten la revisió de 15 expedients 
que relacionen en document lliurat al secretari. 
 
4.- RESTAR ASSABENTAT de l’acord de la Comissió de Govern del 16 de novembre de 2020 
d’aprovació dels preus públics per al Districte de Nou Barris per a l’any 2021. 

El Gerent del Districte Sr. Gabriel Duarte Garcia manifesta que, atesa la situació socioeconòmica 
que s’ha viscut en el darrer any, es proposa congelar els preus públics. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) afirma que s’abstindran. 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) recorda que des del Grup Municipal del PP fa anys 
que demanen que, com a mínim, es congelin els preus públics, i més en un districte com Nou 
Barris, que no és dels més afavorits des del punt de vista econòmic. Opina que, si bé és cert 
que aquest any el Govern fa un esforç en aquest sentit, la situació actual és excepcional i, per 
tant, no n’hi ha prou a congelar els preus per mantenir els usuaris.  

Explica que li hauria agradat que el Govern hagués donat dades sobre el nombre aproximat 
d’usuaris que poden aprofitar els preus públics al districte, però que entén que és complicat, ja 
que moltes instal·lacions estan tancades i d’altres no estan obertes al públic.    

Afirma que, per ser conseqüents amb la situació en què es troben els ciutadans, el més indicat 
seria abaratir els preus públics, però que, en vista de la voluntat del Govern de mantenir-los, 
s’abstindran.  

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que s’abstindran. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) indica que entenen que aquest punt no es vota.  

La presidenta del Consell del Districte assenyala que els grups disposen d’un minut per exposar 
el seu punt de vista i que no es vota. 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) explica que troben bé que els preus públics es congelin, i que 
esperen també que es donin les màximes facilitats a les entitats, els grups d’interès o els 
professionals que hagin d’utilitzar les instal·lacions municipals puntualment. 

El regidor del Districte Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol remarca que, al marge de la 
congelació de preus públics, l’Ajuntament ha retornat les quotes que s’han pagat als centres 
quan no s’han fet les activitats programades. D’altra banda, recorda que una part important 
dels diners que ingressen les activitats socioculturals els generen les mateixes activitats, de 
manera que no parlen d’ingressos íntegrament municipals.  

En el segon torn de paraula, el conseller Sr. Barreña (PPC) indica que encara no s’han retornat 
totes les quotes pagades per endavant, com en el cas dels centres esportius municipals. 
Assenyala que, de fet, avui porta un prec sobre això. 

B) Informes: 
 
5.- Informe del regidor del Districte 
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El regidor del Districte, Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol afirma que, atès que tots els 
grups disposen d’un informe força detallat, en farà un resum ràpid.  

Destaca que la sessió d’avui està determinada per dos punts de gran importància política: la 
proposta d’aprovació del Programa d’Actuació del Districte (PAD) i el pressupost per a l’any 
2021. Assenyala que, atès que després tractaran aquests temes, ara no s’hi estendrà. Explica 
que, tenint en compte la conjuntura actual i la incertesa amb la qual s’ha d’afrontar el futur 
immediat, el PAD haurà d’estar sotmès a un marge de variació, discussió i debat, no només 
amb els grups de l’oposició, sinó també amb la ciutadania, ja que les circumstàncies obligaran a 
reestructurar algunes prioritats. Afirma que amb el pressupost passa una cosa semblant. Explica 
que presenta una disminució del 3,5%, que han decidit repercutir bàsicament en despeses 
internes, però que és evident que qualsevol destinació haurà d’estar sotmesa a les eventualitats 
que suposi la pandèmia.  

Indica que tot seguit es referirà a alguns elements que han marcat la pauta en els darrers tres 
mesos. Explica que, pel que fa a la salut i el tractament de la COVID-19, cal destacar els 
cribratges massius que es fan actualment. Afirma que en aquests moments el ritme de cribratge 
al districte és de més de 500 persones al dia, amb alguns pics de 1.000 persones, que opina 
que són xifres importants des del punt de vista de la consciència ciutadana per conèixer el seu 
estat de salut. Assenyala que, per exemple, al districte de Ciutat Vella el ritme de cribratge és 
de 300 persones al dia.  

Manifesta que també han esmerçat grans esforços a alguns aspectes que tenen a veure amb la 
salut mental: programes de benestar emocional, programes dedicats a infantesa i adolescència, 
suport a les demències, etc.  

Assenyala que un element que centra en aquests moments l’activitat del Districte és la 
campanya de Nadal. Explica que s’han fet quatre tipus d’accions: un programa extens  
d’activitats culturals i lúdiques al llarg del districte; l’ornamentació, incloent-hi l’ampliació dels 
espais d’il·luminació; una política important de marxandatge, amb la distribució de bosses, 
calendaris, un joc d’imants dels diferents barris del districte, cartes de reis, etiquetes 
decoratives, un Rasca de Nadal, etc., i, finalment, programes de visualització del comerç de 
proximitat. 

Manifesta que també han fet unes jornades sobre la reactivació econòmica de Nou Barris els 
dies 3 i 4 de desembre. Destaca que han estat molt reeixides i hi ha hagut més de 134 inscrits. 
Afirma que aquestes jornades hauran de servir com a base per a la mesura de govern sobre la 
reactivació econòmica del districte que presentaran en el proper plenari del mes de març, 
d’acord amb el compromís que van adoptar en el Consell Plenari. Indica que es treballarà a 
partir del material que s’havia elaborat en el Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
2016-2021, que es reestructurarà i reformularà. Assenyala que en aquestes jornades han 
intervingut Barcelona Activa, els serveis d’ocupació de la Generalitat, les universitats, els 
principals centres econòmics del districte i moltes associacions i experts.  

Afirma que estan posant en marxa el Pla de Barris. Explica que ja s’han iniciat els processos de 
participació per tal d’anar definint les prioritats en cada pla, tant en termes d’inversió com de 
despesa en serveis i gestió d’activitats. Destaca que s’ha ampliat el nombre de barris del 
districte inclosos en el Pla de Barris, que passa de 5 a 9 a partir del 2021. Subratlla que s’ha 
augmentat el pressupost en 42,8 milions d’euros, una xifra important si es té en compte que el 
pressupost dedicat al Pla de Barris és de 150 milions. Assenyala que, per tant, es tracta d’un 
increment de prop del 30%.  
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Manifesta que també s’està duent a terme una política de pacificació i de reestructuració 
urbanística dels entorns escolars. Recorda que en aquests moments Urbanisme i Ecologia 
Urbana té com una de les seves prioritat la normalització dels espais que envolten els centres 
escolars, no només en funció de la pandèmia, sinó també en funció de nous criteris de mobilitat 
de la ciutat. Explica que treballen intensament amb aquesta àrea i que un nombre creixent 
d’escoles del districte hi estan interessades.  

Finalment, afirma que el volum actual d’obres en moviment al districte representa uns 41 
milions d’euros. Recorda que l’informe de què disposen els grups conté informació sobre l’estat 
de les obres i els terminis de finalització.  

Indica que es reserva la resta del temps per respondre als grups municipals. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) assenyala que no s’estendrà gaire perquè hi ha 
molts temes que ja van comentar en el darrer Consell Ciutadà.  

Opina que, per molt cribratge que es faci, la situació de la pandèmia no millorarà en les 
properes setmanes. Explica que creu que s’ha caigut en la falsa dicotomia entre salut i 
economia, quan perquè hi hagi economia cal primer que hi hagi salut. Afirma que no s’ha 
aconseguit controlar prou l’epidèmia a tot el país, a diferència d’altres països, com els del Sud-
est asiàtic, i que segurament l’hivern serà bastant cru.  

Manifesta que el que més li ha interessat de l’informe ha estat la part relativa a les jornades de 
dinamització econòmica. Explica que creu que és una iniciativa excel·lent, que hi veu un 
realisme des del punt de vista terminològic que trobava a faltar i que coincideix en la diagnosi 
sobre la situació del districte. Afirma que Nou Barris té problemes estructurals des de fa molts 
anys que no s’han resolt i que potser ara és un bon moment per començar a fer-ho. Assenyala, 
però, que hi ha una part sobre les noves formes de resoldre aquests problemes que no acaba 
de compartir. Pel que fa a això, opina que no cal inventar noves fórmules, sinó que es tracta 
simplement de copiar i aplicar el que ja va funcionar en el passat, i si de cas buscar innovacions 
en altres tecnologies, com ara l’hidrogen o la telemedicina. Afirma que és cert que al districte hi 
ha espais disponibles per acollir noves indústries, nous projectes econòmics i start-ups. Explica 
que creu que cal promoure el creixement econòmic dignificant l’enriquiment lícit dels ciutadans 
a través de l’activitat empresarial, i que el foment de les cooperatives és també un element 
essencial que celebra que s’esmenti a l’informe. Assenyala que, de fet, el seu grup presenta 
avui una proposició sobre aquest tema.  

Opina que és un error no entendre que, per ajudar el comerç, cal aliar-se amb les grans 
companyies del sector de la distribució i del comerç electrònic (Amazon, Shopify, Bigcommerce, 
Alibaba, etc.) i arribar a algun tipus d’acord amb elles per tal que siguin promotores i 
dinamitzadores del comerç local. En aquest sentit, afirma que enfrontar-se a les grans 
companyies i intentar destruir el seu model de negoci, quan saben que beneficia els 
consumidors, no els servirà de res, i que és molt més intel·ligent buscar l’entesa que no pas el 
conflicte.  

Manifesta que, com a representants de la ciutadania, s’haurien de preguntar com és possible 
que durant anys hagin desenvolupat plans per intentar reduir la desigualtat i no hagin estat 
capaços de canviar aquesta situació. Afirma que cal plantejar-se que alguna cosa no s’ha fet bé 
i innovar i buscar altres fórmules per assolir aquest objectiu. En aquest sentit, opina que 



 
Districte de Nou Barris 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona  
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
 

6 
 

Collserola és un element que pot ser més disruptiu que altres iniciatives que, tot i estar ben 
encaminades, no acaben de dinamitzar l’economia del districte.  

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) agraeix al regidor l’informe que ha presentat, així 
com el fet que avui els hagi lliurat en mà un informe del perfil socioeconòmic del districte de 
Nou Barris, tal com li havien sol·licitat. Assenyala que sembla que alguna cosa està canviant des 
que el Sr. Marcé és regidor del Districte i que, com a grup municipal, ho celebren.   

Explica que vol tornar a posar de manifest temes que els preocupen molt i que estan encallats 
des del darrer plenari. Assenyala que segurament la seva intervenció no sorprendrà ningú, però 
que almenys els afectats sentiran que compten amb el suport del Grup Municipal del PP. 

Comença parlant del problema que hi ha als interiors d’una finca del carrer Sant Iscle. Explica 
que el conseller Sr. Gabarnet coneix bé aquest tema, el manté informat sobre les novetats i 
està fent una gran tasca per abordar-lo. Remarca que és un problema de seguretat i que cada 
vegada que li truca un veí de la zona l’informa d’una nova imprudència. Afirma que des de fa 
uns mesos, al soroll i les molèsties, s’hi ha afegit el suposat inici d’unes obres, sobre les quals 
no sap si l’Ajuntament n’està assabentat. Explica que sap que la Guàrdia Urbana va anar a 
aquest pis, però que els ocupants no els van obrir la porta. Assenyala que s’han obert diverses 
finestres a la façana interior i que aquesta part de l’edifici està en molt males condicions. Afirma 
que la situació que s’està produint en aquesta finca no és gaire agradable per als veïns de la 
zona. Manifesta que, per això, li agradaria que el gerent del Districte prioritzés aquest tema, tal 
com li va dir a l’inici del mandat.  

Assenyala que també vol posar de manifest la reclamació d’un grup de veïns sobre l’àrea de 
gossos de Can Dragó. Demana que es prengui ja una decisió sobre aquesta qüestió, i opina que 
una lliçó que n’haurien d’extreure tots els grups municipals és la de fer les coses quan hi ha un 
consens majoritari, en comptes d’intentar aconseguir el consens quan el desastre ja està fet.  

Es refereix als punts negres del districte en matèria de neteja i a la manca d’agents de la 
Guàrdia Urbana. Afirma que, en moments tan especials i de tanta crispació per part de tothom, 
cal una Guàrdia Urbana més pedagògica que mai i molt més relacionada amb la ciutadania i 
amb el comerç. Opina que la policia de barri és ideal per a això. A més, manifesta que caldria 
fer esforços i marcar uns objectius clars envers el comerç i les persones del districte per 
intentar protegir-los mentalment de la situació en què es troben.  

Indica que també vol parlar de les manifestacions a l’avinguda Meridiana. Remarca que no 
qüestionen el dret a manifestació, recollit a la Constitució espanyola, però que cal tenir en 
compte que la llibertat d’un acaba on comença la de l’altre. En aquest sentit, demana que 
s’intenti buscar una solució que no perjudiqui els comerços i els veïns de la zona. Explica que la 
setmana passada alguns veïns van protestar contra els talls diaris a l’avinguda i es va produir 
una certa tensió. Opina que aquest tipus de situacions aniran en augment, i demana al Districte 
que dediqui esforços a aquest tema. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) assenyala que aquest any que finalitza serà 
recordat per les conseqüències de la pandèmia i pel fet de demostrar la fragilitat de les 
persones i el sistema. Expressa el condol del seu grup a totes les famílies que han perdut un 
ésser estimat i el reconeixement a tots els professionals que han mantingut diàriament els 
serveis necessaris per als ciutadans.  

Agraeix l’informe amb les mesures realitzades i ressalta la col·laboració entre l’Administració, els 
comerços i les entitats per reactivar el sector de proximitat. Explica que creuen que durant les 
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properes setmanes caldrà un reforç extraordinari de les mesures que s’han impulsat per 
intensificar les campanyes iniciades.  

Assenyala que l’informe ha deixat de banda alguns aspectes que exposarà tot seguit. Explica 
que en els diferents consells de barri s’ha anunciat com un èxit del Govern que 9 dels 13 barris 
del districte formin part del Pla de Barris, quan en el mandat anterior n’hi havia 5. Afirma que, 
des d’un punt de vista objectiu, no es pot considerar això una bona notícia perquè demostra el 
fracàs de les polítiques realitzades al districte i a la ciutat per BC i el PSC. Remarca que, després 
d’un mandat, s’han incrementat les desigualtats a 4 barris més i s’ha aconseguit estigmatitzar 
encara més el districte de Nou Barris, quan el principal objectiu del Pla de Barris és contribuir a 
reduir les desigualtats. Explica que des del juliol de 2017 han anat alertant, amb dades 
objectives, que el Govern era incapaç de reduir les desigualtats entre barris i districtes, sortint-
ne sempre perjudicat el districte de Nou Barris, però que el Govern de BC es negava a 
reconèixer-ho. Manifesta que lamenten haver tingut raó, tal com ho demostra l’augment del 
nombre de barris inclosos en el Pla de Barris. Afirma que el Govern segueix sense reconèixer 
que la participació també ha estat un fracàs, sent fins i tot molt criticada en alguns casos pels 
mateixos veïns i entitats, que ni s’han assabentat de les reunions que s’han fet.  

Assenyala que l’any acaba també sense que s’hagin resolt els talls a l’avinguda Meridiana. Opina 
que al Govern li falta lideratge i li demana que exigeixi a la Generalitat la fi o el canvi d’ubicació 
d’una manifestació d’uns pocs que perjudica milers de persones. Remarca que l’espai públic és 
de tots i que, si no és així, no hi ha llibertat. Explica que són molts els que estan farts del 
supremacisme que projecta l’independentisme, que es creu l’amo de l’espai públic i boicoteja els 
veïns i els comerciants.  

Indica que l’estacionament és un altre problema. Explica que, d’una banda, el regidor del 
Districte va dir a l’Audiència Pública que hi estaven treballant i, de l’altra, la Sra. Janet Sanz diu 
que el Govern no vol cotxes a Barcelona. Remarca que, fa una setmana, des de Mobilitat es va 
publicar que durant la pandèmia s’han eliminat 4.000 places d’aparcament en calçada a la 
ciutat. Afirma que el Govern municipal està incrementant aquest problema sense donar 
alternatives i solucions als veïns, tot i tenir algunes places d’aparcament públiques en diferents 
barris, com la Trinitat Nova. 

Manifesta que avui es presenta una declaració institucional sobre el compromís amb el col·lectiu 
de persones amb discapacitat, però que per al Govern això només queda en una declaració, 
ateses les coses que succeeixen. Explica que, per exemple, la setmana passada es va fer una 
intervenció a la vorera del carrer Viladrosa número 150 que ha empitjorat l’accessibilitat en 
comptes de millorar-la.  

Afirma que una altra qüestió que el Govern no està abordant són les aglomeracions de 
persones als vagons de metro o en altres tipus de transport públic.  

Explica que es continua contractant més personal per a diferents serveis, com agents cívics per 
a serveis socials, entre d’altres, però que tenir més personal no implica obtenir millors resultats. 
Opina que més val fer una bona gestió que garanteixi uns serveis eficients, que és una cosa 
que no es veu actualment a la ciutat. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) manifesta que volen començar la intervenció, 
com fan sempre als plenaris, amb una salutació als presos i preses polítics, als exiliats i 
exiliades, i a tots els represaliats i represaliades, especialment el conseller Solé, que ha hagut 
de passar pels jutjats recentment, així com al Sr. Francisco Garrobo i al Sr. Moisès Fernández, 
que també s’estan veient involucrats en el que qualifica de pantomima estatal.  
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Afirma que és evident que tots estan obligats a parlar de la COVID-19 i de la situació que ha 
generat. Assenyala que l’actitud del seu grup durant la primera onada ha estat de respecte, 
d’acompanyament i de seguiment de tot allò que anava fent el Districte i el Govern de la ciutat 
en general. Explica que han procurat ser propositius en les seves proposicions i precs, així com 
en les reunions d’informació als diferents grups polítics que s’han anat fent periòdicament, i que 
pensen que la gestió de tots els governs ha estat difícil. Afirma que tots els governs, tant 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat com el Govern espanyol, han passat per una situació 
totalment nova i, per tant, entenen que els responsables de cada administració han fet el que 
han cregut que calia fer en cada moment sobre la base dels coneixements i els mitjans de què 
disposaven.  

Manifesta que ara, en la segona onada de la pandèmia, esperen que els mals auguris del 
portaveu de BxCanvi no es compleixin i hi hagi un horitzó de més esperança gràcies a les 
innovacions mèdiques. Explica que la segona onada ja no ha agafat ningú tan desprevingut, 
però que pensen que s’ha desaprofitat el temps per fer una bona planificació, que ja venia 
coixa d’abans.  

Assenyala que és cert que la COVID genera una gran incertesa, especialment pressupostària, 
tema en el qual des d’ERC han intentat ser propositius, no només a l’Ajuntament de Barcelona 
sinó també al Parlament de Catalunya i, molt especialment, al Congrés de Diputats, per tal que 
els ajuntaments també poguessin disposar d’un finançament adequat per a la situació 
extraordinària que avui viuen totes les administracions. 

Afirma que, malgrat aquestes incerteses, també hi ha algunes certituds. Destaca que des del 
principi han sabut que hi hauria elements que se situarien al capdamunt de la llista de 
prioritats. Assenyala que, pel que fa a l’actuació sobre l’emergència sanitària en concret, celebra 
que es vegi amb bons ulls des del Districte i recorda que els consorcis són ens consorciats entre 
l’Ajuntament i la Generalitat. Manifesta que, per tant, s’alegren d’aquesta feina conjunta. Afirma 
que l’altra pota important és l’àmbit social, en el qual saben que s’ha actuat, tot i que avui no 
se n’hagi parlat. En aquest sentit, indica que potser haurien agraït una actualització de la 
informació sobre aquest àmbit.  

Assenyala que l’altra emergència sabuda és l’econòmica. Manifesta que, pel que fa a aquest 
àmbit, celebren les iniciatives sobre desenvolupament econòmic que s’han fet, però que s’està 
actuant amb un cert retard. Remarca que, a banda de conèixer les capacitats econòmiques que 
pot tenir el districte, cal tenir en compte que la majoria de temes que van aparèixer a les 
jornades recents sobre aquest tema són estructurals. Pel que fa a això, afirma que el districte 
segueix sense tenir activitats d’alt valor afegit i sortides laborals de qualitat i sense rearrencar 
l’ascensor social, que és el que està fallant en els darrers temps. Explica que en la base de tot 
hi ha la falta d’equitat en l’educació, la bretxa digital i la diferència de capacitats, entre altres 
coses.  

Assenyala que una mostra que la planificació ja anava coixa abans de la pandèmia és el PAD, 
que ja anava endarrerit i que ha tingut un procés participatiu que no mereix aquest nom. 
Afirma que, si bé en el mandat anterior van acabar farts de gomets, ara gairebé els enyoren. 

Davant l’avís de la presidenta que ha exhaurit el temps d’intervenció, indica que abans el Sr. 
Barreña també ha esgotat el temps i se li ha permès respondre.  

La Sra. Sendra afirma que també l’ha tallat. Explica que sempre deixa acabar les frases, però 
que cal que tots intentin cenyir-se al màxim al temps previst.  
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A continuació, la presidenta del Consell del Districte pregunta a la regidora adscrita de Cs 
Il·lma. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea si vol intervenir. La Sra. Barceló agraeix la invitació 
de la presidenta, però declina fer ús de la paraula, per la qual cosa, la presidenta del Consell del 
Districte dona de nou la paraula al regidor del Districte. 

El Sr. Marcé afirma que la situació de la finca del carrer Sant Iscle és inversemblant i 
inacceptable, i que és una de les primeres coses que va anar a veure quan va assumir el càrrec 
de regidor del Districte. Explica que l’informe que es va sol·licitar diu que la situació és de ruïna 
no imminent i que estan actuant en funció d’aquest informe. A més, remarca que no s’ha donat 
cap permís per fer-hi obres.  

En relació amb la intervenció del Sr. Del Olmo sobre el Pla de Barris, opina que el que és un 
fracàs és que no actués abans als barris que s’hi han incorporat, i no pas que hi actuï ara. 
Afirma que és evident que hi ha un conjunt d’espais a la ciutat que necessiten un reforç 
econòmic específic, tant en matèria d’inversió com en matèria d’activitat socioeconòmica.  

Manifesta que tenen ben diagnosticat el tema dels aparcaments. Explica que la política actual 
de mobilitat crea una percepció complexa sobre el doble joc de cotxes i aparcaments, però que 
en el cas del districte estan en un procés de traspàs de pàrquings antigament gestionats o 
construïts per REGESA i altres empreses a BSM. Afirma que en les reunions periòdiques que 
estan fent estan mirant de trobar una solució ràpida, ja que no té cap sentit que hi hagi cap 
pàrquing buit al districte. Manifesta que, per tant, estan abordant aquest tema, tot i que és 
complex des del punt de vista jurídic i pel que fa a definir el propietari i el responsable de la 
gestió.  

En relació amb el comentari del Sr. Sangrà sobre la dimensió social de la COVID, afirma que és 
cert que Nou Barris té enormes dificultats econòmiques, un fracàs escolar evident, molts 
problemes de connexió intermodal en l’educació, un accés a la universitat més baix de 
l’habitual, poques sortides professionals, etc., però que aquest és el diagnòstic del qual han 
partit les jornades per mirar de trobar-hi solucions. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona un segon torn de paraula als grups 
municipals que no han esgotat el seu temps d’intervenció. 

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) manifesta que s’ha quedat amb les ganes de saber si una de 
les conclusions que poden treure de les jornades és que cal apostar per algun tipus de 
tecnologia disruptiva, com l’hidrogen o la telemedicina, o per algun tipus d’innovació en matèria 
digital que situï el districte al centre de la ciutat.  

En relació amb el que ha comentat el Sr. Del Olmo sobre el Pla de Barris, opina que una ciutat 
que funciona correctament no hauria de tenir bretxes de desigualtat com les que hi ha a 
Barcelona i que, des d’aquest punt de vista, el Pla de Barris pot ser una política interessant i 
útil, però, alhora, no és un bon senyal per a la ciutat. 

Part decisòria 

6.- INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la 
Carta Municipal de Barcelona, la proposta de Programa d’Actuació Municipal 2020-2023, 
aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat en sessió de 22/01/2020. 

El regidor del Districte, Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol manifesta que, atès que fa tres 
dies van fer una trobada amb els grups per parlar a fons del PAD, dedicarà la intervenció a fer 
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una reflexió sobre les dificultats i els resultats del debat que han fet amb els diferents grups 
polítics per tal d’incorporar-hi elements que l’enriqueixin.  

Assenyala que segurament tots els grups tenen raó que el PAD s’hauria pogut fer millor, però 
que les circumstàncies en què han hagut de treballar-lo han estat complexes i que l’Ajuntament 
ha volgut que s’apliquessin criteris el més unificats possible en el conjunt dels districtes. Afirma 
que, malgrat tot, han obert un diàleg amb els grups per tal d’acceptar totes aquelles propostes 
que enriqueixen el PAD, amb independència que hi votin a favor o en contra. En aquest sentit, 
remarca que no és necessari el vot favorable per aprofitar aquest tipus d’aportacions.  

Explica que tant Cs com BxCanvi proposen incorporar Collserola en el debat del futur 
socioeconòmic del districte i, també, des del punt de vista ecològic i de l’economia verda. 
Afirma que creuen que aquest és un tema que cal treballar i, per tant, l’incorporen al PAD. 
Manifesta que també accepten les propostes de Cs d’impulsar la instal·lació de punts de 
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al districte, d’impulsar i facilitar la celebració d’un espai 
de fires i mercats de barri als barris, i d’establir una major vinculació de les escoles amb les 
biblioteques i equipaments del districte.  

Explica que, a més de la proposta de Collserola, BxCanvi també planteja millorar el servei 
nocturn de Guàrdia Urbana i establir la base de sortida al districte. Afirma que els sembla una 
proposta raonable i també la incorporen al PAD.  

Manifesta que el PPC ha presentat una àmplia bateria de propostes i que n’hi ha moltes que els 
semblen raonables: confeccionar un nou Pla de comerç al districte; millorar el servei de neteja 
amb criteris d’eficiència i sostenibilitat amb vehicles més silenciosos; incrementar el reciclatge; 
treballar conjuntament amb la ciutadania i les entitats del barri per detectar i reforçar els punts 
crítics pel que fa a neteja als carrers de Nou Barris; treballar en un nou pla de reducció acústica 
2030; implantar de comú acord amb l’Ajuntament, i de manera específica i personalitzada al 
districte, la zona de baixes emissions; millorar el servei nocturn de Guàrdia Urbana i establir la 
base de sortida al districte de Nou Barris, i establir un compromís semestral d’incloure en el 
Consell Plenari del Districte un punt per explicar l’estat d’execució del PAD. Pel que fa a aquesta 
darrera proposta, indica que no sap si es podrà fer semestralment, però que creu que seria 
molt positiu intentar-ho com a principi de transparència.  

Pel que fa a ERC, explica que planteja un conjunt de mesures que coincideixen amb les que 
preveu el Govern, però que hi introduiran matisos en alguns casos perquè s’acomodin més a les 
propostes d’aquest grup. Esmenta algunes d’aquestes mesures: la rehabilitació energètica de 
finques d’alta complexitat; l’increment de pisos d’emergència al districte; l’impuls d’un programa 
d’ampli abast d’implantació d’empreses. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals  

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) assenyala que, més enllà que el Consell del 
Districte tingui una funció consultiva i la proposta passi després a Casa Gran, és important que 
la puguin valorar els grups del districte. 

Agraeix la incorporació de propostes del seu grup, i assenyala que no reiterarà tot el que ja van 
dir en el Consell Ciutadà. Destaca que Collserola és un element diferencial de Nou Barris molt 
rellevant i que cal utilitzar-lo per dinamitzar el districte. Opina que pot aportar solucions 
transcendentals per a la Zona Nord i ser innovador en aquest àmbit. En aquest sentit, afirma 
que pot atraure la resta de ciutadans de Barcelona i proporcionar la riquesa que necessita 
aquesta zona de la ciutat, que ha restat oblidada durant molts anys.  
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Lamenta que no s’hagin incorporat al PAD altres propostes que plantejaven, com la instal·lació 
d’una delegació de la Guàrdia Urbana a la Zona Nord o l’establiment d’una base d’ambulàncies 
en aquesta mateixa zona. Explica que també creuen que és interessant reforçar la memòria 
històrica transformant-la en el que consideren memòria democràtica, homenatjant una figura 
como la del general Batet, que va ser condemnat a l’oblit durant el franquisme i, també, 
durament criticat durant la República per les forces nacionalistes. Opina que és important que a 
Barcelona es reti homenatge a algú que va fer tant per defensar els drets i les llibertats dels 
ciutadans el 1934, quan els nacionalistes van intentar donar un cop d’estat contra la República.  

Acaba expressant l’abstenció del seu grup. 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) pregunta si es el PAM (punt 6) i el PAD (punt 7) es 
voten per separat. 

La Sra. Sendra respon que el debat es fa conjuntament, però que votaran els dos punts de 
forma separada. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) agraeix l’aclariment. 

Explica que el seu grup va decidir presentar 76 propostes amb la millor intenció, i que no estan 
acostumats que se n’acullin tantes.  

Manifesta que li falten algunes dades per poder votar a favor del PAD, tot i saber perfectament 
que el seu vot no és necessari per aplicar-lo. Remarca que el Programa d’Inversions Municipal 
(PIM) és fonamental de cara al PAD i al PAM, tot i que el regidor del Districte els va argumentar 
per què es podien aprovar els programes d’actuació sense el PIM.  

Assenyala que la voluntat de la proposta d’incloure en el Consell Plenari del Districte un punt 
per explicar l’estat d’execució del PAD és afavorir-ne el seguiment tant per part dels grups 
municipals com de la mateixa ciutadania. Indica que han plantejat que això es faci cada sis 
mesos per fixar una periodicitat concreta, però que estan oberts que se’n pugui determinar una 
altra. 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) explica que el Govern va presentar un esborrany del 
PAD als grups de l’oposició a correcuita perquè s’apropava la data del Consell Plenari i els va 
proposar una sèrie de dates per reunir-se amb ells per tal de fer-los veure que volien treballar 
el document amb els grups i, d’aquesta manera, presentar un PAD amb l’acord de tots. 
Manifesta que el seu grup hi ha presentat bastantes al·legacions i propostes, i que agraeixen la 
incorporació d’algunes d’elles.  

Afirma que el primer que volen dir sobre el PAD és que queda poc clar si és per a Nou Barris o 
per a tot Barcelona. D’altra banda, assenyala que es pretén desenvolupar el Pla d’accessibilitat 
2018-2026 adaptant-lo al territori i tenir en compte totes les mesures d’accessibilitat en els 
nous equipaments i en totes les obres que es duguin a terme a l’espai públic del districte. 
Remarca, però, que el Govern porta dos anys de retard i no compleix el que promet en aquest 
àmbit, tal com ja va comentar en el Consell Ciutadà de la setmana passada, en què va parlar de 
la poca altesa de mires del Govern pel que fa a pensar en les persones amb discapacitat o 
mobilitat reduïda a l’hora de fer nous equipaments, com ara la pista coberta del Bàsquet 
Canyelles. Indica que un altre exemple d’això són les deficiències que ha provocat la intervenció 
en la vorera del carrer Viladrosa, tal com ha apuntat abans un altre grup.  

Es refereix a l’«obsessió» del Govern per les superilles. Afirma que al districte hi ha barris que, 
per la seva distribució, ja són superilles i que, per tant, no cal implantar-ne cap més. Explica 
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que van preguntar al Govern sobre el model que vol instaurar a Nou Barris i no els va saber 
respondre, fet que demostra la improvisació d’aquest pla.  

Opina que es torna a presentar un PAD poc realista i poc ambiciós. A més, assenyala que tindrà 
només una durada d’uns dos anys. Afirma que aquest document no deixa de ser un llistat de 
bones intencions i no té un pressupost ben definit. Manifesta que des del Grup Municipal de Cs 
vetllaran pel compliment del PAD i que esperen que tots els eixos que conté disposin de prou 
recursos per no quedar a mig fer. Conclou que, atesa la indefinició de les propostes del PAD, 
s’abstindran. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) explica que creuen que el PAD arriba tard i que, a 
més, no té gaire sentit discutir el PAD sense tenir present el PIM i de forma separada i 
independent del Pla de Barris. Opina que això converteix el PAD en un mer tràmit administratiu, 
tot i que no pas consultiu, com algú ha dit abans, ja que el tràmit al Consell Plenari del Districte 
és consultiu per al PAM però decisori per al PAD, que s’aprova al Districte. Afirma que, atès que 
el Govern té majoria absoluta al districte de Nou Barris, és molt més complicat per a l’oposició 
poder fer entrar les seves propostes d’una manera creïble i que no n’hi ha prou a dir que els 
punts del document ja inclouen les propostes d’un grup, tal com ha dit el regidor respecte a les 
propostes d’ERC, ja que això no es pot considerar una negociació.  

Lamenta l’actitud de «descafeïnar» algunes de les propostes més importants que ha fet el seu 
grup o de dir que estan totes incloses dins d’un text sovint molt generalista. Opina que en 
alguns casos està justificat que el document sigui generalista, però que en altres casos no pot 
ser que es vagin repetint les mateixes frases boniques cada quatre anys, o cada dos i mig en 
aquest cas. Assenyala que, per exemple, en el Govern de la ciutat s’ha assolit un acord per a 
l’educació a Barcelona que creuen que pot marcar un punt d’inflexió per al districte i no es pot 
desaprofitar.  

Explica que els ha semblat que, en la negociació del PAD, no hi havia la intenció d’incloure 
veritablement les propostes dels grups amb compromís i amb dotació, com en el cas de la 
rehabilitació energètica de finques, de la qual parlaran després. Manifesta que, per tant, no es 
fan seu aquest document. Conclou que s’abstindran perquè no rebutgen el gros de les 
propostes del document, però pensen que es podria haver anat molt més enllà. 

La presidenta del Consell del Districte assenyala que només a BxCanvi i a Cs els queden uns 
segons per tornar a intervenir. Atès que declinen fer-ho, dona la paraula al secretari per 
procedir a les votacions. 

El secretari indica que el PAM s’informa favorablement o desfavorablement, mentre que el PAD 
s’aprova o no s’aprova.  

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) manifesta que s’abstindran en els dos punts. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) afirma que s’abstindran pel que fa al PAM i votaran a favor del 
PAD. 

La consellera Sra. Martín (Cs) expressa l’abstenció respecte als dos punts. 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) afirma que informen desfavorablement el PAM i s’abstenen pel 
que fa al PAD. 
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El secretari conclou que el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 s’informa favorablement 
amb un total de 12 vots a favor (BC i PSC), 3 vots en contra (ERC) i 4 abstencions (BxCanvi, 
PPC i Cs).  

7.- APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 b) de la Carta Municipal de 
Barcelona, la proposta de PAMD - Programa d’Actuació Municipal del Districte de Nou 
Barris 2020-2023 i TRAMETRE’L a l’Alcaldia als efectes de l’article 123.1 del Reglament 
Orgànic Municipal. 

El secretari indica que el Programa d’Actuació Municipal del Districte de Nou Barris 2020-2023 
s’aprova amb 13 vots a favor (PPC, BC i PSC), cap vot en contra i 6 abstencions (BxCanvi, Cs i 
ERC). 

8.- INFORMAR sobre el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona (ciutat i 
Districte) per a l’any 2021. 
 
El regidor del Districte Sr. Francesc Xavier Marcé Carol assenyala que fa pocs dies el gerent va 
explicar bastant a fons el projecte de pressupostos i, per tant, no hi entrarà en detall. 

Afirma que el conseller Sr. Sangrà té raó quan diu que un programa d’actuació sense 
pressupost no és el més idoni, atès que no reflecteix què podran fer amb certesa i això també 
dificulta la negociació. Manifesta que per això ha dit que aquest PAD serà extraordinàriament 
dinàmic i haurà d’estar obert a molts diàlegs, ja que l’hauran d’adaptar a moltes circumstàncies, 
algunes derivades del pressupost i d’altres derivades de la conjuntura que encara es viurà en 
els propers mesos.  

Explica que, previsiblement, l’Ajuntament de Barcelona portarà a aprovació una proposta de 
pressupost de 3.231 milions d’euros, que representa un increment d’uns 170 milions més que 
l’any passat i ve determinada per un seguit d’elements de caràcter conjuntural. Afirma que 
bona part d’aquest creixement es destinarà a inversions, una part important de les quals es vol 
que condicionin al menys possible la despesa ordinària que hi va associada. Assenyala que tot 
això té a veure amb la manera com s’han configurat i negociat aquests pressupostos, que han 
comptat amb el suport d’alguns grups parlamentaris al Congrés.  

Pel que fa al districte de Nou Barris, afirma que el pressupost té un decreixement global d’un 
3,4%, malgrat un petit augment en el capítol 1, derivat no de cap voluntat d’increment del 
personal sinó de les incidències que l’afecten de manera ordinària. Explica que han concentrat 
aquesta reducció pressupostària en la despesa interna per tal que no tingui cap afectació real 
en la vida del districte. Assenyala que han mantingut, i fins i tot incrementat en alguns casos, la 
despesa que té a veure amb l’activitat relacionada amb el treball sociocultural d’entitats i 
associacions. A més, destaca que hi haurà un increment percentual notable en la capacitat 
d’inversió directament administrada pel Districte, relativa a les anomenades despeses de 
manteniment. Manifesta que també confien que en el pressupost d’inversions s’incrementi de 
manera notable la part corresponent a rehabilitacions. 

Explica que prioritzen els serveis socials bàsics, la inversió sociocultural, la gestió d’activitats 
compromeses i participades amb el veïnat, la gestió d’equipaments per a infants i joves i la 
promoció de la convivència, com a elements bàsics en la gestió directa del Districte, a banda de 
posar especial èmfasi en la reactivació econòmica del districte, un element essencial respecte al 
qual tenen el compromís de portar una mesura de govern en el proper plenari. D’altra banda, 
recorda que una part molt important de la gestió pressupostària del Districte depèn de la 
capacitat de gestionar, atraure o aplicar els pressupostos de les diverses àrees de l’Ajuntament. 
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Seguidament, la presidenta del Consell del Districte, obre un torn de paraula als grups 
municipals 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) indica que, atès que ja va donar la seva opinió 
sobre els pressupostos en el Consell Ciutadà, no s’hi estendrà gaire. Manifesta que creuen que 
aquests pressupostos no són creïbles i que, en el marc de la negociació que es desenvolupa en 
l’àmbit de ciutat, s’abstindran. 

Remarca que a Espanya hi ha 4 milions d’aturats, gairebé un milió de persones en ERTE i un 
gran nombre d’empreses amb els concursos de creditors prorrogats fins a l’1 de gener. Opina 
que, per tant, hi haurà una caiguda en la recaptació dels diferents impostos estatals, a partir 
dels quals l’Ajuntament rep transferències corrents anualment, i no s’arribaran a cobrir les 
despeses previstes. Assenyala que, d’altra banda, atès que els impostos directes que recapta 
l’Ajuntament són menys elàstics, segurament romandran estables durant el 2021.  
 
El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) afirma que en la seva intervenció en el Consell 
Ciutadà ja va quedar clara la posició del seu grup respecte als pressupostos i, per tant, serà 
molt sintètic.  

Expressa els dubtes del seu grup respecte a la previsió d’ingressos i les transferències corrents, 
tot i que es mostra convençut que el Govern d’Espanya complirà amb els ajuntaments, tal com 
ha fet sempre. Explica que han presentat una bateria de preguntes tant a Casa Gran, àrea per 
àrea, com en el mateix Districte, on han presentat deu iniciatives concretes. Afirma que quan 
tinguin la resposta del Govern decidiran, a Casa Gran, el vot final sobre els pressupostos. 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) manifesta que, tal com van dir en el Consell Ciutadà, 
consideren incomprensible que, en la difícil situació de crisi que es viu actualment, els 
pressupostos facin retallades en els àmbits social i econòmic i en l’atenció a les persones grans 
amb mobilitat reduïda i a les persones amb discapacitat.  

Opina que hi ha algunes partides molt generalistes que no concreten a què es destinen els 
diners públics. Parla, per exemple, de partides com «equipaments Nou Barris manteniment», de 
més de 605.000 euros, que no especifica els equipaments on es farà aquest manteniment, o 
«Pla de manteniment integral de Nou Barris, redacció del projecte», de més de 50.000 euros, 
que no concreta a quin tipus de projectes es refereix. Afirma que, entre altres funcions, els 
grups de l’oposició han de fiscalitzar el Govern, que és el que estan fent, i que els veïns 
mereixen saber en què es gasten els seus diners.  

Destaca que des de Cs han sol·licitat que els pressupostos generals de l’Estat i els de 
l’Ajuntament incloguin un programa d’ajuts per a diferents barris de Barcelona, entre ells 
Trinitat Nova. Subratlla que és imprescindible que els comptes del consistori parteixin de la 
moderació i el realisme, ja que només així seran de veritable utilitat per reactivar l’economia i 
salvar les famílies, els autònoms i les pimes. Afirma que, tal com s’ha fet en altres ciutats 
espanyoles i europees, ara és el moment d’abaixar els impostos per ajudar les famílies, els 
autònoms i les pimes, de posar recursos al servei de la ciutadania i no pas de la ideologia, i de 
destinar els mitjans necessaris per atendre la greu situació d’emergència social i reactivar 
l’economia.  

Conclou que votaran en contra d’uns pressupostos que no són realistes en un moment de crisi 
sanitària, econòmica i social, i que no saben si es podran dur a terme. A més, insisteix que falta 
concreció en algunes partides massa generalistes en el cas del districte. 
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El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) assenyala que l’àmbit europeu ha ajudat a fer 
veure la necessitat de superar un marc restrictiu i d’anar cap a un marc expansiu. Afirma que és 
evident que hi haurà una reducció d’ingressos de l’Ajuntament, però que des del primer 
moment han confiat en la via de poder utilitzar els romanents dels ajuntaments, en la capacitat 
d’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i en el fet que el Govern de l’Estat havia de 
permetre posar en marxa mecanismes que permetessin el que la lògica aconsellava. 

Manifesta que, a banda d’això, creuen que l’interessant seria concretar el PIM o el Pla de Barris, 
no tant per la quantia, que sí que està anunciada, sinó per la variabilitat de criteris en la seva 
aplicació. Afirma que, d’aquesta manera, podrien saber a quin tipus de projectes va dirigit el Pla 
de Barris i a quin tipus d’emergències es destinaran la resta d’increments d’ingressos.  

Assenyala que a hores d’ara s’estan negociant els pressupostos a Casa Gran. Explica que avui 
mateix el seu grup ha presentat les al·legacions al pressupost, amb tot un seguit de propostes 
en tots els àmbits. Destaca la proposta de 30 milions d’euros destinats directament als 
districtes, a banda de les despeses generalistes de tota la ciutat en educació, cultura i economia 
productiva com a bases fonamentals de les propostes del seu grup per al pressupost de la 
ciutat. Manifesta que esperen que la negociació dels pressupostos acabi bé, malgrat que cap de 
les dues mesures que ERC va acordar amb el Govern de la ciutat en els pressupostos de 2020 
s’acabarà complint. Explica que entenen que el 2020 ha estat un any especialment difícil, però 
que la realitat és que no s’invertiran els 3 milions d’euros previstos per a aquestes mesures. 

Finalitzada les intervencions dels grups municipals, la presidenta del Consell del Districte dona 
de nou la paraula al regidor del Districte. 

El regidor Sr. Marcé diu a la consellera Sra. Martín que, si Cs hagués pogut pactar el pressupost 
de l’Estat en lloc d’ERC, potser ara se’l miraria amb més indulgència. D’altra banda, afirma que 
l’escepticisme que mostra BxCanvi pel que fa als números del pressupost s’haurà de contrastar 
més endavant amb la realitat. 

Agraeix els comentaris específics d’ERC, que destaca que està molt implicat en la negociació del 
pressupost de l’Ajuntament, i manifesta que seria molt desitjable que els districtes disposin de 
30 milions més, que és una cosa que estan demanant tots col·lectivament.  

En relació amb la intervenció de Cs, explica que els manteniments són incidències que 
succeeixen al llarg de l’any en els equipaments i que, per tant, no és fàcil concretar aquestes 
partides. Manifesta que facilitarà una llista a la Sra. Martín amb els manteniments que s’han fet 
el 2020 perquè vegi en què consisteixen. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona segon torn de paraula als grups 
municipals que no han esgotat el seu temps d’intervenció. 

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) assenyala que, més que escèptic, és realista. Opina que, 
tenint en compte que la situació econòmica és molt pitjor que la del 2019, resulta poc creïble 
fer els pressupostos més socials de la història a Espanya i a l’Ajuntament i recaptar més que el 
2019. Afirma que, en tot cas, no hauran d’esperar gaire per veure si aquests pressupostos són 
realistes o no. 

La consellera Sra. Martín (Cs) manifesta que vol recordar al regidor del Districte que el seu grup 
ha preferit pactar amb els terroristes i els colpistes a Madrid.  

El secretari indica que no li han quedat clars alguns posicionaments.  
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Els consellers Sr. Elicegui (BxCanvi), Sr. Barreña (PPC) i  Sr. Sangrà (ERC) expressen l’abstenció 
dels seus grups respectius. 

En relació a aquest punt de l’ordre del dia, la presidenta del Consell del Districte Sra. Sendra 
assenyala que hi ha unes quantes preguntes dels ciutadans sobre el PAD i el pressupost. 

El regidor del Districte Sr. Marcé suggereix traslladar-les a l’apartat final de precs i preguntes 
perquè així tindrà temps per contestar-les. La Sra. Sendra s’hi mostra d’acord. 

S’aprova la proposta amb 12 vots a favor (BC i PSC), 2 vots en contra (Cs) i 5 abstencions 
(BxCanvi, PPC i ERC). 

9.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, de la Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat 
urbana: catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics 
de la ciutat de Barcelona, d’acord amb les determinacions de l’informe de la Gerència 
d’Urbanisme. 
 
La consellera Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) recorda que es va informar d’aquesta modificació 
del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana i del catàleg de protecció dels 
establiments emblemàtics de la ciutat a la Comissió Consultiva d’Ecologia Urbana i Mobilitat del 
2 de desembre. Explica que aquesta modificació manté els objectius del catàleg vigent 
d’establiments emblemàtics i que els establiments que són objecte de la revisió són les 
bodegues tradicionals de barri. Assenyala que, a més, es proposa una modificació de la 
categoria E3 i la creació de la categoria E4. Recorda que aquest pla, aprovat el 26 de febrer de 
2016, defineix tres categories: E1, per a establiments de gran interès; E2, per a establiments 
d’interès; i E3, per a establiments d’interès paisatgístic.  

Afirma que la modificació que es presenta respecta l’estructura normativa vigent i tan sols es 
proposa ajustar puntualment algun dels seus articles. Explica que, d’una banda, es proposa 
ajustar el títol de la categoria E3 per als establiments amb elements d’interès paisatgístic i, de 
l’altra, afegir una nova categoria de protecció, la categoria E4, per als establiments amb 
elements d’interès ambiental. Assenyala que el pla incorpora les fitxes de protecció dels nous 
establiments que es proposa que passin a formar part del catàleg. Precisa que es proposa la 
inclusió d’11 establiments més, 2 nous en la categoria E3 i 9 en la nova categoria E4. Indica 
que al districte de Nou Barris no s’incorpora cap establiment emblemàtic, ja que l’únic que es va 
presentar no complia els requisits tècnics necessaris.  

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

Els consellers Srs. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) i Sr. Javier Barreña Flores (PPC) només 
intervenen per a expressar l’abstenció dels seus grups respectius. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) afirma que s’abstindran per dos motius. Explica 
que sempre han donat suport al reconeixement dels establiments emblemàtics de tota la ciutat i 
que, fins i tot, han presentat diverses iniciatives en diferents comissions sobre aquesta qüestió, 
però que el Govern no ha tingut en compte la resta de grups municipals a l’hora de fer el 
catàleg i que desconeixen si els propietaris dels establiments emblemàtics estan d’acord amb la 
catalogació que ha fet l’Ajuntament. Manifesta que, per tant, s’esperaran a veure el resultat 
final a l’Ajuntament. 
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La consellera Sra. Montserrat Cuspinera Inglés (ERC) explica que s’alegren que es puguin 
protegir els comerços emblemàtics de la ciutat, i que esperen que des del Districte es procuri 
catalogar i protegir també entorns o trets característics d’establiments que formen part de la 
història dels barris i del districte, ja sigui per la seva retolació, com en el cas del bar Conde 
Drácula de la Via Júlia, o perquè fa molts anys que estan oberts i encara conserven una part de 
l’essència dels seus inicis, com la Bodega Eduardo del carrer Joaquim Valls.  

Demana que es facin les accions que siguin necessàries per preservar establiments, objectes o 
espais que, si bé no tenen una arquitectura excepcional, formen part de la història i l’essència 
del districte. Acaba manifestant que s’abstindran. 

S’aprova la proposta amb 12 vots a favor (BC i PSC), cap vot en contra i 7 abstencions 
(BxCanvi, PPC, Cs i ERC). 

10.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la reordenació dels 
equipaments situats a l’illa del Mercat de Montserrat, en la confluència de la via Favència, el 
carrer d’Aiguablava i el carrer de les Torres al barri de les Roquetes, promogut per l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona. 
 
La consellera Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) indica que aquest punt tracta del pla especial que 
regula el nou Mercat de Montserrat, del qual també es va parlar en la darrera Comissió 
Consultiva d’Ecologia Urbana i Mobilitat.  

Manifesta que aquest pla té com a objectiu la construcció del nou Mercat de Montserrat i la 
creació d’un nou equipament de barri a l’edifici que ocupa el mercat, que quedarà lliure. Afirma 
que també preveu l’ordenació del sistema de l’espai lliure de parcs i jardins previst pel 
planejament vigent. Explica que es regula l’ordenació dels equipaments existents per poder 
reubicar el Mercat de Montserrat en un nou edifici i permetre la recuperació simbòlica de la 
memòria del barri de Roquetes mantenint almenys una part de l’edificació existent.  

Assenyala que es tracta del pla especial de millora urbana que es tramita al Districte quan es 
projecta un nou equipament, i que en regula la volumetria, l’alçada, l’ocupació del sòl i la 
definició dels usos, entre altres coses. Explica que la superfície de 2.458 m² de l’equipament 
actual es destina al trasllat del mercat i que es proposa incrementar-ne la superfície fins a 2.686 
m², més 389 m² de subsòl. Destaca que la ubicació del nou edifici del mercat aprofita el 
desnivell existent i que, d’aquesta manera, fomentarà també l’ús públic de la plaça. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups 
municipals. 

Els consellers Srs. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) i Sr. Javier Barreña Flores (PPC) només 
intervenen per a expressar l’abstenció dels seus grups respectius. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que voten a favor i que esperen que 
es presenti en breu el projecte definitiu, tant del mercat com dels voltants, atès els dubtes que 
queden sobre alguns aspectes. 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera Inglés (ERC) explica que votaran a favor de la 
proposta, però que creuen que seria interessant comptar amb els paradistes i els usuaris del 
mercat per millorar el projecte. Afirma que el mercat ha de ser un espai de comerç pròxim amb 
totes les facilitats perquè s’hi treballi bé i perquè els veïns puguin gaudir dels seus serveis. 
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El secretari manifesta que s’aprova la proposta per unanimitat. 
 
11.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, de la Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema 
d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 
La consellera Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) indica que aquesta modificació també es va 
tractar en profunditat en la Comissió Consultiva d’Ecologia Urbana i Mobilitat del passat 2 de 
desembre.  

Manifesta que l’objectiu d’aquesta modificació del Pla General Metropolità (PGM) és la regulació 
general del sistema d’equipaments d’allotjament dotacional, i exposa els objectius concrets que 
s’han establert: protegir les reserves del sòl qualificat de sistema d’equipaments per als usos 
necessaris de cada àmbit territorial; permetre una distribució d’allotjaments dotacionals 
equilibrada en el territori d’acord amb la dotació del sòl d’equipament existent, la capacitat 
d’implantació de nous equipaments, la concentració existent d’allotjaments dotacionals i la 
necessitat de població en cada districte, i prioritzar la iniciativa pública en aquest tipus 
d’equipaments.  

Explica que s’estableix que un 5% dels sòls qualificats d’equipament a la ciutat es poden 
destinar a allotjaments dotacionals i es determina la quantitat màxima de superfície de sòl dels 
equipaments comunitaris que es pot destinar a equipaments dotacionals dins del còmput total 
de la ciutat. Manifesta que, amb l’aprovació d’aquesta modificació, el percentatge de sòl 
d’allotjament dotacional al districte de Nou Barris passa del 2,29% al 5,11%. 

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

Els consellers Srs. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) i Sr. Javier Barreña Flores (PPC) només 
intervenen per a expressar l’abstenció dels seus grups respectius. 
 

Els consellers Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) i Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) intervenen 
expressant el vot favorable dels seus grups respectius. 

La consellera Sra. Belbeida (PSC) agraeix el posicionament dels grups. 

La presidenta del Consell del Districte explica que estan tenint moltes crítiques pel fet de no 
oferir el plenari en streaming. Demana disculpes a tots els ciutadans i sol·licita al secretari que 
faci arribar formalment a Localret i als responsables tècnics de l’Ajuntament de Barcelona la 
petició que, tenint en compte que no es poden fer els plenaris, les audiències ni els consells 
ciutadans amb públic, s’intenti que com a mínim la tecnologia funcioni. Afirma que en unes 
altres circumstàncies el més adequat hauria estat suspendre el plenari, però que havien 
d’aprovar per força els pressupostos i el PAD, ja que són punts que es tractaran en el Ple 
municipal de la setmana vinent.  

Opina que haurien d’intentar trobar un espai on hi pugui haver públic presencial per a la 
propera Audiència Pública, o per al plenari del mes de febrer, i demana que es busquin 
solucions efectives per ocupar el 30% de l’aforament. Explica que no para de rebre missatges 
que diuen que el plenari no tindrà validesa i s’ha de suspendre. En relació amb això, afirma que 
hi ha el quòrum i els requisits necessaris perquè la sessió tingui validesa, tot i el dèficit de 
participació.  
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Finalment, indica que llegiran les preguntes que han enviat els ciutadans i les entitats en 
l’apartat final de precs i preguntes.  

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Part d’impuls i control: 
 
12.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 
Consell 
 
12.1. Proposició d’ERC: En relació amb el funcionament actual dels òrgans de govern i 
participació del Districte, 
 
«Que el Govern del Districte convoqui de forma urgent un espai de debat amb els grups 
municipals i entitats veïnals representatives amb l’objectiu de garantir que durant el període de 
restriccions sigui efectiu el dret a la participació als diferents òrgans de govern i participació del 
Districte; on s’acordin ─cercant el màxim consens possible─ les mesures i formats que millor 
permetin acomplir aquest objectiu, com ara: recuperar la presencialitat o semipresencialitat dels 
òrgans, cercant els llocs i mitjans adients; l’aplicació de nous formats i metodologies a les 
convocatòries; simplificació i efectivitat dels sistemes d’inscripció i accés; o recuperar la 
regularitat i efectivitat en tots els consells sectorials, entre d’altres.» 
 
Text transaccionat amb BC: 
 
«Que el Govern del Districte convoqui un espai de debat i treball conjunt amb els grups 
municipals i entitats veïnals representatives amb l’objectiu de millorar i facilitar l’accés al dret a 
la participació, durant el període de restriccions, als diferents òrgans de govern i participació del 
Districte; on s’acordin –cercant el màxim consens possible– les mesures i formats que millor 
permetin acomplir aquest objectiu, tenint com a referència i respectant les pautes i 
recomanacions que es traspassin per part del Procicat i del Departament de Salut, assumint-ne 
les modificacions que puguin sobrevenir i ajustant els temps de les accions a aquestes, per 
resoldre en la mesura que sigui possible la recuperació de la presencialitat o semipresencialitat 
dels òrgans, cercant els llocs i mitjans adients; l’aplicació de nous formats a les convocatòries; 
simplificació i millora en l’efectivitat dels sistemes d’inscripció i accés; o recuperar la regularitat 
en tots els consells sectorials, entre d’altres.» 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) desvincula la proposició dels problemes tècnics 
que s’han produït avui amb la plataforma de Localret. 

Assenyala que la proposició que presenten es refereix, d’una banda, al funcionament 
institucional del Districte en tot l’àmbit dels òrgans de govern i de participació, i, de l’altra, a la 
participació en general. Manifesta que la situació de la COVID ha imposat unes circumstàncies 
que no desitja ningú i que, evidentment, cal garantir que es compleixin totes les mesures 
sanitàries, però que, tot i així, pensen que cal replantejar alguns aspectes de funcionament dels 
òrgans del Districte. Afirma que segurament caldrà mantenir unes determinades restriccions 
durant uns mesos, però que hi ha coses que ja es poden anar fent, en comptes d’anar decidint 
sobre la marxa. 

Explica que, atès que tenen l’obligació de facilitar al màxim una participació segura i el més 
nombrosa i el més plural possible, i amb el convenciment que poden aprofitar aquest moment 
per plantejar moltes coses que en els darrers temps tots els grups han coincidit que convenia 
posar sobre la taula, com ara la durada dels plenaris, creuen que ara és un bon moment per 
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crear un espai de debat amb les forces polítiques i les entitats més representatives per millorar 
tots els mecanismes de funcionament institucional i de participació. 

Assenyala que els grups han rebut el text amb la transacció que ha fet BC i que han acceptat 
perquè no modifica essencialment la proposta original. Explica que els és igual si la 
convocatòria és urgent o no, però que si no es fa properament no caldrà ni fer-la. Remarca que 
no plantegen saltar-se cap mesura de seguretat ni de salut que proposin els òrgans pertinents, 
però que cal garantir el dret a la participació, no només perquè tenen l’obligació de fer-ho, sinó 
també perquè a Nou Barris creuen en la participació. 

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

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) manifesta que estan totalment d’acord en el 
plantejament i les línies generals de la proposició, atès que és evident que hi ha un problema 
de participació a Nou Barris i a la ciutat en general. Remarca que, si després de gairebé un any 
de pandèmia no són capaços de retransmetre en directe el plenari d’avui, és que hi ha alguna 
qüestió de fons que no té a veure amb la pandèmia, sinó amb la capacitat del Govern per 
dedicar els mitjans necessaris per evitar aquest tipus de problemes.  

Explica que estan d’acord que es busquin les maneres de millorar la comunicació entre la 
ciutadania i l’Administració, però que volen proposar una petita transacció perquè consideren 
que recuperar la presencialitat o la semipresencialitat no és gaire bona idea en les 
circumstàncies actuals i que cal apostar per millorar la participació de la ciutadania per vies 
telemàtiques. En aquest sentit, manifesta que si ERC estigués disposat a suprimir del text la 
referència a la presencialitat o semipresencialitat votarien a favor de la proposició, i que, en cas 
contrari, s’abstindran.   

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) afirma que el seu grup sempre ha estat partidari de 
la participació i dels espais de debat i de tot el que suposi millorar-los. Assenyala que a Nou 
Barris hi ha molts òrgans de participació i que potser aquesta proposició els hauria de fer 
reflexionar sobre la necessitat de regular-los o reduir-los perquè fossin més àgils i, també, 
vinculants. En relació amb això, explica que el sorprèn que la proposició no parli d’òrgans 
vinculants. Manifesta que, no obstant això, donen ple suport a la proposta, que troben molt 
encertada en l’actual situació de pandèmia.  

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) afirma que té poc a afegir a l’exposició que han 
fet ERC i la resta de grups municipals. Remarca, però, que a la part expositiva del text original 
es parla de la bretxa digital, que és un aspecte que no creuen que sigui el motiu del fracàs de la 
participació durant la pandèmia. Explica que atribueixen més aquest fracàs al sistema i als 
mètodes utilitzats per a la participació, com la plataforma Decidim, la sincronització entre les 
respectives sales virtuals i la manera d’informar els veïns i les entitats per part del Districte o 
del Govern. Assenyala que, per exemple, alguns consellers han tingut bastants problemes a 
l’hora de connectar-se a algun consell de barri. Afirma que hi ha moltes possibilitats per millorar 
els processos participatius i que una opció que els semblava bé era la d’activar un punt 
semipresencial en els casals de barri perquè hi poguessin assistir els veïns amb problemes per 
connectar-se, tal com s’havia fet en els darrers consells de barri.  

Assenyala que la proposició se centra molt en el moment d’excepcionalitat actual i que creuen 
que haurien de mirar una mica més al futur. Explica que consideren que, un cop acabi l’etapa 
de pandèmia, s’hauria de garantir un sistema, no només al Districte sinó també a l’Ajuntament, 
per tal que les persones i les entitats poguessin participar també per via telemàtica, en comptes 
de desplaçar-se a una ubicació física, ja que hi ha gent que no pot fer-ho per raons laborals o 
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de conciliació familiar. A més, remarca que, tenint en compte que Barcelona és una ciutat 
suposadament tecnològica, l’Ajuntament de Barcelona hauria de disposar de mitjans telemàtics 
eficaços.  

El conseller Sr. Guillem Gabarnet Colominas (BC) manifesta que celebren l’interès tant d’ERC 
com de la resta de partits per la participació com a necessitat bàsica per al desenvolupament 
integral de les persones en una societat plena i decididament democràtica, però que els sorprèn 
el plantejament inicial de la proposició, ja que els fa la sensació que s’intenta fer veure que el 
Govern actual ni busca ni facilita els espais oportuns perquè la ciutadania pugui exercir el seu 
dret a la participació. Des d’aquest punt de vista, opina que la proposta té un to clarament 
oportunista i qüestiona un Govern que ha demostrat amb fets l’interès perquè la participació es 
pugui fer efectiva i que ha convocat els diferents òrgans de participació que el Procicat ha 
permès. Afirma que el fet de pretendre acusar d’impedir la participació a qui ha liderat 
plataformes d’innovació democràtica, a qui genera a ritme frenètic guies per a la capacitació en 
la participació digital i a qui lidera la taula de treball conjunta amb la Generalitat per definir les 
pautes per regular l’exercici del dret a la participació demostra la intenció electoralista d’aquesta 
proposició.  

D’altra banda, opina que parlar de la manca de participació vinculant-la només a la falta de 
presencialitat és tancar els ulls a la globalitat complexa dels diferents eixos de desigualtat 
existents i que provoquen aquest dèficit de participació social. Afirma que més assistència als 
òrgans de participació no és sinònim de més participació, ja que s’ha de voler i saber participar, 
a més de poder-ho fer. Explica que per això treballen per transformar espais i processos, per 
capacitar totes les persones i per avançar cap a una plena participació democràtica. En aquest 
sentit, destaca que s’han obert espais municipals per poder veure les sessions dels diferents 
òrgans que s’han reunit, s’ha acompanyat el veïnat en la capacitació i s’han creat espais de 
formació amb entitats i veïns.  

Manifesta que donaran suport a la proposició perquè no poden votar en contra d’una proposta 
en favor de la participació ciutadana, però demana que no es prengui la ciutadania per ignorant 
ni s’adopti una posició paternalista davant una dificultat de presencialitat que ve donada per la 
situació de pandèmia. Afirma que han de treballar per millorar la participació, però que cal no 
perdre de vista la necessària globalitat de l’acció per la participació. Opina que cal buscar 
aquesta millora trencant tots els eixos de desigualtat ─el digital, l’econòmic, el de gènere, el 
d’edat─ i convocar les taules interdisciplinàries que calgui, però evitar fer electoralisme o 
demagògia amb els drets de les persones. 

El regidor del Districte Sr. Francesc Xavier Marcé Carol manifesta que no observa cap problema 
de participació a Nou Barris, tenint en compte que s’han convocat tots els òrgans de 
participació, que hi ha una gran quantitat d’espais de participació i que han tingut capacitat de 
mantenir-los, tot i els problemes tecnològics que a vegades s’han produït. Afirma que està molt 
d’acord amb el Sr. Gabarnet que la participació no es mesura estrictament per la presencialitat, 
sinó per la intensitat de les propostes que fa la gent i, sobretot, per la capacitat de ser receptiu 
a aquestes propostes. Assenyala que aquests són els elements que defineixen l’autèntica 
participació i que la resta és purament una qüestió estadística, a vegades sotmesa a certes 
demagògies electorals.  

Es disculpa pel problema tecnològic que avui ha impedit retransmetre el plenari en directe,  
cosa que opina que posa en qüestió la capacitat tècnica de l’Ajuntament per administrar la seva 
connectivitat tecnològica.  



 
Districte de Nou Barris 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona  
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
 

22 
 

Manifesta que té la impressió que la proposició cau en el parany de pretendre fer un nou debat  
sobre la participació, quan al Districte han procurat la màxima participació possible. En aquest 
sentit, recorda que han habilitat espais perquè en els consells de barri es pugui estar 
presencialment en centres cívics, seguint sempre les indicacions del Procicat. Explica que creu 
que darrere la proposició hi ha una contradicció absoluta i una falta de respecte a un 
Ajuntament comandat per un grup polític que ha fet de la participació una senya d’identitat. 
Opina que, per tant, pretendre donar lliçons de participació a BC és totalment inapropiat.  

Conclou que des del PSC s’abstindran perquè no volen dificultar l’aprovació d’aquesta 
proposició, però que creuen que és una iniciativa poc afortunada i que distorsiona la realitat. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) recorda que hi ha hagut consells de barri sense cap participant i 
que en el Consell Ciutadà ja es va dir que calia reformar algunes coses. D’altra banda, 
manifesta que li hauria agradat escoltar els portaveus del Grup del PSC de Nou Barris en 
comptes del Govern de la ciutat.  

Lamenta que es digui que la proposta és demagoga i electoralista, cosa que, si de cas, es 
podria dir del fet de posar cartells electorals per les portes de les cases, com fa algun dels 
partits de Govern. Afirma que és una evidència palmària que hi ha moltes coses que no 
funcionen, tot i que reitera que els problemes tècnics que s’han produït en la sessió d’avui no 
tenen res a veure amb la proposició.  

Explica que en la diagnosi de la participació no s’està parlant dels processos de participació, 
sinó dels òrgans de participació, on s’abusa de les taules de treball, on els grups de l’oposició 
no hi són presents o on hi ha consells sectorials que es convoquen un cop l’any. 

Manifesta que el sobta que, tot i haver acceptat la transacció del Grup de BC, se’ls hagi titllat 
com s’ha fet, i que li sap molt greu no tenir temps per respondre alguns comentaris que ha 
trobat interessants. 

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

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) explica que ha fet uns càlculs ràpids sobre la participació al 
districte, segons els quals a Nou Barris participen menys del 0,2% dels ciutadans, una xifra que 
no creu que es pugui considerar positiva.  

Manifesta que no entén per què s’ha de qüestionar que ERC plantegi que hi ha uns problemes 
que són reals i vulgui buscar-hi solucions. Afirma que ho troba de sentit comú, i més tenint en 
compte la baixa participació de la ciutadania, tot i que no dubta que des de l’Ajuntament 
s’hagin fet esforços i s’hagin disposat mesures per millorar la participació. Assenyala que la 
plataforma Decidim pot ser interessant en aquest sentit, però que la replantejaria i faria també 
altres coses de manera diferent.  

Afirma que, atès que no sap si s’ha acceptat la transacció que ha proposat, s’abstindrà. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) reitera que hi ha molts òrgans de participació però que cap d’ells 
és vinculant, i que històricament s’ha vist que no funcionen. Remarca que al Consell Ciutadà 
que va tenir lloc fa pocs dies van venir les mateixes entitats que els anys anteriors, quan no hi 
havia cap pandèmia. Així mateix, explica que recentment va comentar al conseller de Comerç 
que era incomprensible que no hi hagi cap paradista de Nou Barris al Consell de Comerç.  
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Opina que segurament no hi ha un problema pel que fa al nombre d’òrgans de participació, sinó 
pel que fa a la manera de comunicar i convèncer la mateixa ciutadania sobre la importància que 
tenen aquests òrgans per al seu dia a dia, per al seu negoci o per a l’àmbit que correspongui. 
Manifesta que creuen que l’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la participació i, per tant, hi 
donen ple suport. 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) demana a la presidenta si pot respondre al portaveu de BxCanvi 
pel que fa a la transacció que ha proposat. 

La Sra. Sendra li demana que sigui breu. 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) manifesta que no accepten l’esmena perquè consideren que 
recuperar la presencialitat o semipresencialitat als òrgans de govern i de participació és un dels 
punts fonamentals de la proposta. 

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) explica que sempre ha pensat que els membres de BC vivien en 
un món paral·lel i que el preocupa veure el regidor del Districte en aquest món paral·lel. A més, 
afirma que ja estan acostumats que el regidor qualifiqui de «demagògia» les iniciatives dels 
grups de l’oposició.  

En relació amb el comentari que BC són els líders de la participació, explica que en el mandat 
anterior ell va ser expulsat de tots aquells òrgans de participació als quals no estaven convidats 
els grups polítics. Manifesta que, per tant, no està disposat a rebre lliçons de participació de BC. 

El regidor del Districte Sr. Marcé destaca que tots han dit que la participació és una qüestió de 
qualitat. Afirma que és clar que cal fer un debat sobre la participació, però que ell s’ha referit a 
aquesta proposta concreta i a la relació que hi ha amb qui en aquests moments està conduint 
els processos que permeten o no la presencialitat. Remarca que la participació és quelcom més 
que estar en una reunió i que hi ha moltes altres maneres de participar. Assenyala que, per 
exemple, Nou Barris és el districte de Barcelona amb més gestió cívica, que és un mecanisme 
de participació veritablement intens. 

El secretari indica que s’aprova la proposició d’ERC, amb 11 vots a favor (PP, Cs, ERC i BC) i 8 
abstencions (BxCanvi i PSC). 

12.2. Proposició de Cs: En relació amb l’atenció ciutadana a l’Oficina d’Habitatge de Nou 
Barris, 
 
«Per l’exposat amb anterioritat, sol·licitem al Govern del Districte de Nou Barris que insti la 
Regidoria d’Habitatge a: - Ampliar de manera imminent tots els recursos necessaris per a: la 
reducció dels temps d’espera, la millora de les condicions de treball dels treballadors i la millora 
dels serveis que presta l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris; - L’obertura, de manera immediata, 
de l’Oficina d’Habitatge de la Zona Nord amb els recursos necessaris per oferir els serveis 
oportuns en condicions òptimes; - Que, en els propers 4 mesos, s’elabori i presenti un pla de 
millores de les dues oficines d’habitatge del districte, tant en recursos tangibles com intangibles 
o humans, necessaris per reduir i estabilitzar els temps d’espera, i millorar els serveis que 
ofereixen ambdues oficines i les condicions de treball dels treballadors; - Que el Govern del 
Districte informi en les sessions plenàries de la situació de les oficines d’habitatge del districte 
de Nou Barris.» 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que presenten aquesta proposició 
atesa la situació en la prestació dels serveis de les oficines d’habitatge del districte, ja que la de 
la Zona Nord està tancada i la de Nou Barris col·lapsada, fet que afecta negativament l’atenció 
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als ciutadans, amb uns temps d’espera sovint de 4 mesos, segons els han indicat les mateixes 
famílies.  

Afirma que el Pla pel dret a l’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona vol garantir el dret a 
l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei d’habitatge a l’altura de les millors pràctiques 
d’altres ciutats europees, però que sembla que s’està oblidant l’atenció al ciutadà que han de 
prestar les oficines d’habitatge, que és un aspecte essencial. Manifesta que ningú no qüestiona 
que cal posar a l’abast de la ciutadania tota la informació i tots els serveis en matèria 
d’habitatge, tal com estableix el Pla pel dret a l’habitatge, però que els temps d’espera que 
donen les oficines d’habitatge són desorbitats, quan actualment és necessària la màxima agilitat 
per atendre i informar. Assenyala que la mateixa Regidoria d’Habitatge diu que l’atenció a la 
ciutadania és clau per garantir una Barcelona socialment justa i equilibrada, però que la realitat 
és molt diferent i que fins i tot abans de la pandèmia ja hi havia una sobrecàrrega constant de 
les oficines d’habitatge. Explica que l’increment actual de la demanda d’aquests serveis a causa 
de la pandèmia, juntament amb el tancament de les oficines d’habitatge de la Zona Nord, 
Horta, Gràcia i Sarrià, suposadament per les mesures anti-COVID, està provocant el col·lapse 
en l’atenció a la ciutadania que ofereix l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris.  

Manifesta que cal millorar l’atenció als ciutadans i, sobretot, reduir els temps d’espera en els 
serveis que proporcionen les oficines d’habitatge. Afirma que, per tant, calen nous recursos, 
com ara l’ampliació dels espais per a l’atenció als ciutadans, sistemes i procediments més àgils i 
eficients, o l’increment dels recursos humans disponibles. Finalment exposa el text de la 
proposició. 

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

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup. Explica 
que creuen que no és  raonable que el temps d’espera a l’Oficina d’Habitatge de Nous Barris 
sigui de 4 mesos, i que estan d’acord que cal reduir aquest temps d’espera, millorar les 
condicions de treball dels treballadors, millorar els serveis que presta aquesta oficina i obrir de 
manera immediata l’oficina de la Zona Nord. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) manifesta que votaran a favor de la proposta 
d’acord que presenta Cs perquè entenen que pretén controlar que les coses es facin bé, que es 
dediquin més recursos a aquest àmbit i que es presti un servei en condicions òptimes.  

El conseller Sr. Miquel A. Roman Pérez (ERC) explica que, atès que el context actual de crisi 
sanitària comporta també una crisi econòmica, consideren que hi ha dues àrees a les quals és 
imprescindible que els ajuntaments destinin recursos: la creació de llocs de treball i la 
dinamització econòmica, i la lluita contra la crisi habitacional. Afirma que és per això que els 
sembla del tot raonable demanar la reobertura de l’Oficina d’Habitatge a la Zona Nord i dotar de 
més recursos les oficines d’habitatge del districte. A més, manifesta que creuen que també 
caldria dotar de més recursos el Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació. 
Conclou que, per tot això votaran a favor de la proposta. 

La consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) indica que parlarà en nom de tot el Govern del 
Districte.  

Explica que el Govern està molt preocupat per l’emergència habitacional i, per tant, per totes 
aquelles coses que tenen a veure amb l’habitatge. Assenyala que, davant la crisi de la COVID, 
els ajuntaments han de prioritzar l’emergència habitacional, tal com ha apuntat ERC, però que 
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també l’Estat i la Generalitat s’han de preocupar per la situació que s’haurà de gestionar des del 
món local.  

Afirma que el 2020 ha estat un any molt complex per a tothom i per a tots aquells que han 
hagut de gestionar serveis. Destaca que les oficines d’habitatge de l’Ajuntament no han deixat 
de prestar servei en cap moment durant la pandèmia, tant si estaven tancades com obertes. 
Explica que, de fet, l’Ajuntament va habilitar de seguida un projecte anomenat «Habitatge et 
truca» perquè la gent pogués tramitar telemàticament i telefònicament totes aquelles 
prestacions que es demanen i gestionen des de les oficines d’habitatge, així com alguns nous 
ajuts i algunes qüestions d’emergència.  

Pregunta al Grup de Cs d’on ha tret algunes dades que ha donat, ja que l’oficina que tracta les 
emergències està donant cita, com a molt, amb 7 dies de demora. A més, afirma que, quan hi 
ha un desnonament previst, la SIPHO, que és la unitat contra els desnonaments, atén les 
persones afectades de forma prioritària.  

Explica que és cert que la nova realitat afecta la presencialitat de les plantilles i han de veure 
com treballar això sense deixar mai de donar servei a la ciutadania. Subratlla que per això hi ha 
oficines d’habitatge que han obert abans i l’Ajuntament no ha deixat de prestar cap servei dels 
que prestava, mentre altres administracions han tingut tancades les oficines d’atenció a la 
ciutadania durant molts mesos, com el SEPE o el SOC. 

Pel que fa a la Zona Nord, manifesta que treballen per millorar l’acompanyament en alguns 
processos judicials, ja que han tingut algun problema amb els torns d’ofici, tal com sap tothom.  

Insisteix que el tema de l’habitatge és prioritari per a l’Ajuntament i que les oficines d’habitatge 
i altres espais estan fent tot allò que poden per estar al costat de la ciutadania i dels problemes 
d’habitatge de la ciutat. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) agraeix les aportacions favorables de la resta de grups.  

Explica que han tret les dades que han donat de parlar amb les famílies afectades atès que el 
Govern no ha facilitat cap dada ni cap estadística sobre les oficines d’habitatge ni els casos que 
tramiten des de l’inici del mandat. Recorda que, en canvi, en el mandat anterior la regidora 
Janet Sanz obligava a donar aquestes dades en cada plenari del Consell del Districte.  

Afirma que no posen en dubte que l’Oficina d’Habitatge ha donat serveis durant tota la 
pandèmia, però que s’han tancat quatre oficines, cosa que ha comportat la derivació de casos a 
l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris. Remarca que tots els casos del districte d’Horta s’acostumen 
a derivar a aquesta oficina, que abans ja estava saturada i ara està col·lapsada. A més, 
assenyala que la proposició també es refereix al personal. En relació amb això, opina que és 
estrany que el Govern hagi incrementat el nombre d’agents cívics i el personal de serveis 
socials, i en canvi no hagi ampliat el personal de les oficines d’habitatge.  

Recorda que la Carta de Serveis d’Habitatge que va fer BC el 2016 diu que «per afrontar la 
complexitat dels problemes, la nova política municipal d’Habitatge implica treballar des de 
diferents àmbits», entre ells l’atenció, l’acompanyament i els ajuts a les persones, i que cal 
dimensionar «els serveis de les Oficines de l’Habitatge de la ciutat, per actuar de manera més 
proactiva i preventiva [...] tant amb recursos humans com amb prestacions».  
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Explica que, si el Govern vol, poden presentar-los unes quantes famílies que fa 4 mesos que 
esperen per sol·licitar un ajut de lloguer, i pregunta a la Sra. Recio si considera acceptable 
aquest termini. Manifesta que són conscients del moment d’excepcionalitat actual, però que les 
persones no viuen de les bones intencions polítiques i cal ser realistes per donar solucions. 
 
La presidenta del Consell del Districte pregunta a la resta de grups si volen tornar a intervenir. 

La consellera Sra. Recio (BC) afirma que poden revisar la qüestió del trasllat de dades, ja que 
Habitatge continua fent els informes.  

Destaca que el personal de l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris va créixer bastant en el mandat 
anterior. Recorda que van crear la unitat contra els desnonaments amb una sola persona i 
actualment n’hi ha dues, que es van crear els equips i que es va contractar una advocada i un 
gestor d’acompanyament a la direcció. Indica que, atès que ho està dient de memòria, buscarà 
la informació i la traslladarà al Sr. Del Olmo.  

Afirma que li sembla molt bé que Cs parli amb les famílies, però que ells també hi parlen perquè 
treballen sovint amb elles. Demana als grups que mirin bé les dades quan les tinguin, perquè 
les emergències en matèria d’habitatge se segueixen, s’acompanyen i es gestionen.  

Finalment, manifesta que s’alegra que Cs estigui tan preocupat per l’emergència habitacional. 

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) subratlla que el seu grup sempre ha estat preocupat per 
l’habitatge. Afirma que cal reconèixer la situació de col·lapse que hi ha actualment a l’Oficina 
d’Habitatge. Remarca que la crisi econòmica provocarà un gran increment de persones que 
necessitaran l’ajut d’aquesta oficina i que només demanen al Govern la proactivitat i 
l’anticipació que preveuen els mateixos plans municipals. Explica que sembla que el Govern s’ha 
quedat en les dades antigues i en el que es va fer en el mandat anterior, quan creuen que cal 
seguir reforçant aquests serveis. 

La consellera Sra. Recio (BC) explicita el sentit contrari del vot de BC i PSC.  

La proposició de Cs no s’aprova, amb 12 vots en contra (BC i PSC) i 7 a favor (BxCanvi, PPC, Cs 
i ERC). 

12.3. Proposició del PPC: En relació amb la crisi econòmica derivada de la pandèmia i 
l’augment de l’atur, 
 
«Iniciar des del Govern municipal una estratègia per mediar i atraure empreses de Barcelona i 
els voltants per proposar-los la contractació de persones aturades de Nou Barris, especialment 
d’aquelles zones més afectades.» 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) assenyala que la proposició que presenta el seu 
grup no pretén ser alarmista però sí realista. Indica que parla sobre les persones aturades, que 
és un dels col·lectius més vulnerables en aquests moments. Explica que es podria referir a 
l’informe sobre el perfil socioeconòmic de Nou Barris que ha facilitat el regidor, però que no ho 
farà perquè prou malament ho estan passant ja les persones aturades per tractar-les, a més, 
com si fossin números.  

Afirma que l’Ajuntament de Barcelona té eines com Barcelona Activa per formar i trobar feina a 
les persones aturades, que funciona molt bé, i altres organismes i ajudes, però que han parlat 
amb moltes empreses i moltes d’elles no estan assabentades dels ajuts que poden rebre per 
contractar una persona aturada a través de l’Ajuntament. Assenyala que, atès que tots els 
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grups municipals coneixen la proposta, passarà directament a explicitar-ne el contingut. 
Finalment llegeix el text de la proposició.  

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

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) manifesta que votaran favorablement aquesta 
iniciativa, ja que va en la línia de fomentar l’ocupació al districte, igual que la proposició que 
després plantejarà el seu grup. Opina que bastants partits polítics que s’autoubiquen a l’espai 
de l’esquerra han oblidat que la millor política social és sempre la plena ocupació. Afirma que 
cal potenciar molt més l’ocupabilitat dels ciutadans i fomentar el treball digne, i més tenint en 
compte l’alta taxa de desocupació del districte.  

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) recorda que la situació de pandèmia ha provocat que 
molts negocis hagin hagut de tancar durant el confinament i el toc de queda, cosa que els ha 
suposat pèrdues quantioses i, en alguns casos, el tancament definitiu. Assenyala que abans de 
la pandèmia ja hi havia un nombre elevat de persones en situació d’atur a Nou Barris, a les 
quals s’hi han afegit més de 2.000 persones des del gener fins a l’octubre de 2020. Explica que 
no negaran els mitjans que està dedicant Barcelona Activa perquè les persones en situació 
d’atur puguin trobar una feina, així com els diferents ajuts a comerciants per a la contractació 
de personal, entre ells l’ajut de 5.000 euros, o la funció dels punts d’atenció a l’activitat 
econòmica, però que encara avui hi ha molts comerços que no tenen informació sobre el que 
s’està fent en l’àmbit del Districte i de Barcelona Activa per ajudar-los. Afirma que la 
comunicació de l’Administració està fallant, i que n’hi ha prou a parlar amb els comerciants per 
saber si coneixen aquests ajuts.  

Explica que, atès que a Nou Barris no hi ha gaires edificis amb oficines que puguin allotjar 
empreses i que molts dels locals que es troben buits són privats, seria bo que es pogués fer un 
estudi perquè el districte pogués acollir empreses creant espais de coworking. A més, manifesta 
que creuen que caldria una millor coordinació entre l’Administració i les empreses per facilitar 
l’accés a una borsa de treball de persones que viuen a Nou Barris. Afirma que, d’aquesta 
manera, s’aconseguiria més agilitat pel que fa a la contractació i l’optimització en la recerca de 
perfils professionals que s’ajustin al que busquen les empreses i es millorarien els índexs 
d’ocupació a Nou Barris. Manifesta que els agradaria que vinguessin més empreses al districte 
perquè, entre altres motius, millorés l’ocupació a Nou Barris. Explica que, després d’escoltar 
l’exposició del grup proposant, entenen i comparteixen els objectius de la iniciativa, però que, 
tal com està escrita, tenen molts dubtes sobre com es pot dur a terme. Conclou que, per tant, 
s’abstindran. 

La consellera Sra. Montserrat Cuspinera Inglés (ERC) manifesta que donen suport a la 
proposició perquè creuen que Nou Barris necessita una reactivació econòmica i una xarxa 
d’empreses que donin vitalitat al districte i fomentin l’ocupació dels veïns. Afirma que calen 
empreses de valor afegit i de mà d’obra qualificada que no siguin només comerç i serveis. 
Explica que pensen que al Govern del Districte li ha faltat ambició per crear un entrellat 
d’empreses i per potenciar un pla d’ocupació que fomenti la formació professional i els graus 
superiors per tal que els veïns del districte puguin ascendir en l’escala social i laboral. 

El conseller Sr. Andrés Rodríguez Domínguez (PSC) afirma que una de les prioritats fonamentals 
del Govern municipal durant el 2020 ha estat atendre l’emergència econòmica provocada per la 
COVID. Destaca que l’Ajuntament hi ha dedicat 30 milions d’euros, que és una quantitat 
substancial si es compara amb el que hi han destinat administracions com la Generalitat de 
Catalunya, que ha fet «dues tómboles per als autònoms força patètiques». Assenyala que 
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aquests 30 milions s’han dedicat a ajuts, finançament i subvencions per donar suport a 
autònoms, restauradors i pimes, i que es preparen nous paquets per al 2021, ja que, si la crisi 
actual es prolonga, faran falta més ajuts.  

Pel que fa a la creació d’ocupació, explica que a la tardor es va posar en marxa el programa 
«Crea feina», dotat amb 1,5 milions d’euros i 5.000 euros d’ajuda per persona contractada 
empadronada a Barcelona per un mínim de sis mesos i a jornada completa, destinat a empreses 
amb un mínim d’un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona. Indica que s’informa 
d’aquests ajuts des del Districte i des del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris 
Activa. Afirma que és cert que a vegades aquesta informació no arriba a tot arreu, però que 
s’està fent un esforç per millorar-ne la difusió.  

Recorda que el regidor del Districte va expressar des del mateix moment que va prendre 
possessió del seu càrrec que la dinamització econòmica del districte era una prioritat bàsica. 
Explica que, en aquest sentit, hi estan esmerçant una part important de les energies i els 
recursos del Districte, que són limitats. A més, assenyala que les jornades de reactivació 
econòmica que s’han fet al desembre, juntament amb Barcelona Activa, han de servir per 
llançar un pla de dinamització econòmica que preveuen presentar com a mesura de govern en 
el proper plenari del mes de març. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) agraeix el to i el punt de vista dels diferents grups municipals, i 
destaca que tots estan a favor que les persones aturades puguin rebre formació i tornar al món 
laboral en el mínim temps possible. 

Assenyala que ha iniciat la seva intervenció anterior dient que l’Ajuntament ja disposava d’eines 
com Barcelona Activa i les que ha comentat el Sr. Rodríguez, però que els consta que algunes 
empreses no n’estan informades. D’altra banda, remarca que no han definit cap estratègia 
concreta per tal de poder parlar i decidir entre tots com cobreixen aquest buit.  

Finalment, manifesta que no entén gaire el posicionament de Cs, però que és molt respectable. 

La presidenta del Consell del Districte pregunta als grups si volen tornar a intervenir. 

La consellera Sra. Cuspinera (ERC) remarca que abans de la COVID ja hi havia unes necessitats 
al districte amb relació a aquest àmbit i que, per tant, s’hauria d’haver començat a actuar 
prèviament. 

El conseller Sr. Rodríguez (PSC) assenyala que l’ocupació al districte ha mostrat més resistència 
amb aquesta crisi que amb la crisi de 2008, però que és cert que Nou Barris continua tenint uns 
índexs d’atur elevats. Explica que de les jornades de reactivació econòmica han sortit dues 
idees: la del districte tecnològic Barcelona amb el retorn del Cibernàrium, que va néixer a Nou 
Barris i que, després de desenvolupar el 22@, torna a Nou Barris a partir del gener per tal 
d’esdevenir una palanca per a nous tipus d’activitat al districte, i un programa de locals buits 
tant en l’àmbit de ciutat com en l’àmbit de Nou Barris. Finalment expressa el vot a favor de la 
proposició.  

El Sr. Barreña (PPC) agraeix tots els vots, especialment els favorables, i expressa la seva 
satisfacció pel fet que es preocupin pels ciutadans que ho estan passant pitjor al districte.  

La proposició del PPC s’aprova, amb 17 vots a favor (BxCanvi, PPC, ERC, BC i PSC) i 2 
abstencions (Cs). 
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12.4. Proposició de BxCanvi: En relació amb la davallada de l’activitat econòmica produïda 
per les restriccions de mobilitat i aforament en negocis comercials, restauració i oci i l’augment 
de l’atur, 
 
«Instar el govern del districte a confeccionar un pla integral que estimuli la creació d’empreses 
cooperatives donant-hi un suport específic i implementant un paquet d’ajudes econòmiques, 
fiscals i tècniques per garantir el seu creixement. Aquest pla haurà de reforçar les mesures 
existents actualment dins el si de Barcelona Activa i promocionar la interconnexió de 
treballadors en situació d’atur perquè puguin associar-se i esdevenir cooperativa.» 
 
Text transaccionat amb el Govern: 
 
«Instar el govern de la ciutat perquè consideri el districte de Nou Barris com a prioritari en la 
creació d’empreses cooperatives donant-hi un suport específic i implementant un paquet 
d’ajudes econòmiques, fiscals i tècniques per garantir el seu creixement. Aquest pla haurà de 
reforçar les mesures existents actualment dins el si de Barcelona Activa i promocionar la 
interconnexió de treballadors en situació d’atur perquè puguin associar-se i esdevenir 
cooperativa.» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) agraeix al conseller Sr. Rodríguez i als grups 
del PSC i de BC la predisposició a transaccionar la proposició. Assenyala que els grups no tenen 
el text definitiu perquè no ha estat possible distribuir-lo a temps i, per tant, el llegeix. 

Manifesta que han plantejat aquesta proposició atès que la situació actual de pandèmia és el 
preludi de la destrucció de teixit productiu del districte. Explica que, tot i que de moment Nou 
Barris ha resistit millor aquesta crisi que altres districtes que depenen més del turisme, és 
previsible que la situació empitjori en els propers mesos. D’altra banda, afirma que consideren 
que les cooperatives són eines útils per garantir el progrés econòmic i una millor distribució dels 
beneficis que comporta aquest progrés. A més, assenyala que cal un nou impuls en aquesta 
matèria. En aquest sentit, explica que s’acostuma a plantejar la cooperativa com una 
organització empresarial allunyada de la funció econòmica clàssica, quan consideren que és una 
bona fórmula per potenciar aquesta funció empresarial i de desenvolupament econòmic. Així 
mateix, afirma que des de l’Ajuntament sempre es presenta l’economia social i solidària com un 
bloc únic, fet que l’allunya de l’ànim de lucre, que creuen que és la base fonamental del 
desenvolupament econòmic.  

Destaca que la cooperativa té molts avantatges. Assenyala que permet que els treballadors 
aturats no depenguin d’un inversor o d’un capitalista que hi posi els fons. Explica que es 
refereix particularment a la possibilitat que tenen aquests treballadors de capitalitzar els diners 
de l’atur i utilitzar-los per poder crear cooperatives, cosa que també indica Barcelona Activa. 
Afirma que, a més, és una fórmula que distribueix els beneficis econòmics de manera solidària 
entre les persones que en formen part, i que els principis cooperatius, com la democràcia 
interna i l’organització horitzontal, fomenten una millor interconnexió amb la ciutadania i creen 
millor serveis i productes per als consumidors. Finalment, explica que pensen que la cooperativa 
millora el poder de negociació dels treballadors perquè permet crear un ecosistema laboral en 
què es poden comparar les retribucions que reben els treballadors assalariats i els que estan 
organitzats de manera cooperativa.  

Manifesta que, tot i ser conscients que les cooperatives també tenen limitacions, pensen que en 
un ecosistema com el de Barcelona i en un moment com l’actual, en què molts treballadors es 
poden quedar a l’atur i no tenir una ocupabilitat ràpida, la possibilitat de fer una feina de 
manera autoorganitzada capitalitzant els diners de l’atur i sent els seus propis ocupadors pot 
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ser una bona opció. Explica que creuen que l’Ajuntament pot reforçar aquesta via i que Nou 
Barris pot ser la pedra angular en aquest desenvolupament econòmic. 

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

El conseller Sr.  Javier Barreña Flores (PPC) afirma que comparteix totalment la proposició i té 
poc més que afegir-hi. Expressa el vot a favor. 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) manifesta que des del seu grup municipal creuen 
que hi ha d’haver una col·laboració publicoprivada per fer això possible, tal com han dit abans. 
Explica que pensen que les cooperatives no són la millor fórmula en alguns casos i que, a més, 
tenen exemples de cooperatives que només funcionen quan són afins al Govern. D’altra banda, 
es refereix als mitjans que dedica Barcelona Activa perquè les persones en situació d’atur 
puguin canviar la seva situació, així com als diferents ajuts a comerciants per a la contractació 
de personal. Finalment, recorda al Sr. Elicegui que el PAD 2020-2023 preveu reforçar els plans 
d’ocupació amb entitats del districte i donar suport a la creació i la posada en marxa de 
cooperatives, ja siguin especialitzades o de multiserveis. Manifesta que, per tot l’exposat, 
s’abstindran. 

El conseller Sr. Miquel A. Román Pérez (ERC) afirma que l’augment de l’atur i la davallada de 
l’activitat econòmica és preocupant, i que, tot i que és veritat que hi ha districtes més afectats 
que Nou Barris, també ho és que molts ciutadans del districte no treballen o treballaven a Nou 
Barris. Manifesta que, en aquest context, les cooperatives no són una solució a curt termini, 
però són una eina per construir un model econòmic diferent. Assenyala que les cooperatives 
són empreses democràtiques i que els seus socis estan en condicions d’igualtat, a diferència 
d’una societat limitada o una societat anònima, on les accions poden determinar qui decideix 
més. Destaca que altres valors de les cooperatives és que no solen deslocalitzar-se i tenen una 
afinitat amb el territori i la seva gent. Remarca que són un valor de present i de futur, però que 
també tenen una llarga tradició al país. Afirma que, tanmateix, les cooperatives no són una 
ONG. Explica que a vegades es ven aquesta imatge i això fa que només es doni suport a les 
cooperatives que reflecteixen aquesta visió. Subratlla que hi ha cooperatives de tot tipus i que 
n’hi ha que generen una activitat econòmica important que fa que moltes famílies puguin tirar 
endavant.  

Assenyala que enguany Barcelona Activa ha portat a Nou Barris el programa «Cooperatives de 
joves», destinat a joves de 18 a 25 anys, per promoure el cooperativisme. Explica que no sap 
com haurà acabat aquesta iniciativa, atès que aquest any ha estat molt complicat, però que 
creuen que l’Ajuntament vol donar suport al cooperativisme. Manifesta que votaran a favor de 
la proposició perquè reforça aquesta línia de treball i perquè, ara més que mai, és important 
fomentar aquest tipus d’empreses perquè donen una visió diferent de l’economia i permeten 
una economia més solidària. 

El conseller Sr. Andrés Rodríguez Domínguez (PSC) agraeix la presentació d’aquesta proposició 
a BxCanvi i la receptivitat cap al model cooperatiu de la resta de grups. Manifesta que, atès que 
l’han transaccionat, és evident que hi votaran a favor.  

Explica que l’economia social i solidària en conjunt, amb les seves diferents variants de mercat 
(cooperatives, però també societats laborals, centres d’ocupació i centres d’inserció) i de no 
mercat (associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre) suposen a Espanya un 
10% del PIB i un 12,5% de l’ocupació, i xifres semblants a Catalunya i a Europa. Remarca que 
no es tracta, per tant, d’un sector marginal. A més, destaca que és un sector que creix. 
Assenyala que una de les característiques que té aquest sector no és tant la rapidesa en la 
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creació d’ocupació com l’estabilitat de la mateixa ocupació. Explica que genera un 80% de 
contractacions indefinides i una destrucció d’ocupació en situacions de recessió entre un 7% i 
un 10% inferior a la de les empreses convencionals, quan, a més, inclou sovint col·lectius 
difícilment ocupables pel teixit productiu tradicional, sobretot en el cas de les que no són de 
mercat.  

Afirma que actualment Nou Barris concentra el 5,5% de les iniciatives d’economia social i 
solidària de Barcelona, amb 41 cooperatives, 12 societats laborals i 3 centres especials 
d’ocupació, de manera que encara hi ha molt de marge per al creixement. Explica que, per això, 
des de Barcelona Activa hi ha una convocatòria de subvencions dotada amb un milió d’euros 
que cobreix el 80% de la iniciativa. Assenyala que, a més, ja fa un temps que es va crear el 
centre d’innovació socioeconòmica innoBA, que actua com a suport i incubadora de projectes a 
Nou Barris i que es vehicula a través del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica. Finalment, 
manifesta que en el procés que s’obre amb l’elaboració del Pla de Desenvolupament Econòmic 
del districte es preveurà un suport decidit a l’economia social i solidària, que inclou les 
cooperatives. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 

El conseller Sr. Elicegui (ERC) agraeix el suport dels grups que han votat a favor de la 
proposició.  

En relació amb la intervenció de Cs, remarca que estan plantejant el cooperativisme com una 
activitat econòmica normal i reglada, amb una àmplia història al país, i que en cap cas té res a 
veure amb algun exemple que ha pogut intuir. Assenyala que parlen d’una forma d’organitzar 
econòmicament una funció empresarial que sempre ha existit i que distribueix millor els 
beneficis. Manifesta que els agradaria comptar amb el vot favorable de Cs, però que entenen 
les seves reticències.  

Respecte als comentaris d’ERC i del PSC respecte a l’escassa efectivitat de la mesura a curt 
termini, explica que cal comparar-la amb la solució alternativa, que és esperar que un inversor, 
un capitalista o algú que tingui un negoci torni a contractar, tenint en compte les circumstàncies 
actuals. En aquest sentit, remarca que, segons les previsions de tots els organismes 
internacionals i nacionals, i fins i tot locals, és molt difícil que es trobin fonts d’ocupabilitat que 
no provinguin dels mateixos treballadors. Afirma que serà molt difícil recuperar el teixit 
productiu que s’ha destruït en aquesta crisi i que es continuarà destruint l’any vinent. Assenyala 
que n’és un exemple la crisi del 2008, de la qual Espanya encara no s’ha acabat de recuperar.  

Finalment, manifesta que està totalment d’acord amb ERC pel que fa a l’arrelament de les 
cooperatives i el fet que no són una ONG. 

El secretari indica que s’aprova la proposició de BxCanvi, amb 17 vots a favor (BxCanvi, PPC, 
ERC, BC i PSC), cap vot en contra i 2 abstencions (Cs). 

12.5. Proposició d’acord amb contingut de declaració institucional de BC: En relació 
amb iniciatives legals i sentències judicials que afebleixen drets fonamentals de les persones, 
 
1.- El Plenari del Districte de Nou Barris mostra la seva preocupació davant les retallades de 
drets socials i civils de totes les persones independentment de la seva opció política. 

2.- El Plenari del Districte de Nou Barris declara la seva defensa d’aquests drets de  tothom. 
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3.- El Plenari del Districte de Nou Barris mostra el seu suport i solidaritat amb els veïns i veïnes 
condemnades per la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona del 24 de novembre pels 
fets del 8 de novembre de 2017. 

4.- El Plenari del Districte de Nou Barris defensa un Districte com un lloc on la llibertat 
d’expressió, els drets fonamentals i les ideologies polítiques legítimes dels seus veïns i veïnes 
són respectades i defensades. Nou Barris és un districte democràtic i lliure i és conscient i 
agraeix la lluita històrica que sempre han liderat els seus veïns i veïnes perquè així sigui, i es 
compromet i es reconeix en la defensa i en la coincidència amb aquests valors. 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) remarca que el sol fet que aquest debat sobre 
drets civils, llibertats individuals i qualitat democràtica sigui un tema recurrent, no només al 
Plenari del Districte sinó també als mitjans o en el debat social, els ha de fer reflexionar, ja que 
potser això indica que alguna cosa falla en l’estat de dret. Assenyala que alguns exemples 
d’aquest debat són l’1 d’octubre a Nou Barris, la Llei 4/2015, coneguda com «llei mordassa», o 
el cas d’Alsasua, i en aquest cas una sentència a l’Audiència Provincial de Barcelona del 24 de 
novembre que condemna amb anys de presó alguns veïns de Nou Barris pels fets del 8 de 
novembre de 2017.  

Afirma que aquesta sentència no demostra cap fet concret contra els condemnats, més enllà de 
la seva presència en un piquet en el marc d’una vaga legal i convocada en temps i forma. 
Explica que no entren en els motius de la vaga, ja que cadascú pot tenir la seva legítima opinió 
sobre la conveniència o no d’haver fet aquesta vaga, però sí en el fet d’un escenari en el qual 
es posen en dubte drets consagrats, com el dret a la vaga, el dret a manifestació o la llibertat 
d’expressió. Manifesta que entenen que en un espai de govern i democràtic com és el Districte 
han de fer una defensa proactiva i transparent d’aquests drets, per coherència i per obligació.  

Finalment exposa els quatre punts de la proposició d’acord amb contingut de declaració 
institucional.  

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

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) afirma que els polítics no s’han de ficar en les 
sentències judicials ni intentar polititzar la justícia. Opina que aquesta proposició és un intent de 
fer això, tot i l’escàs impacte que pot tenir, i que és inacceptable intentar vulnerar la 
independència que ha de tenir el poder judicial. A més, subratlla que no s’ha condemnat ningú 
per participar en una vaga, sinó «per alteració de la pau pública», tal com diu la sentència.  

Manifesta que el sobta que l’obrerisme ara defensi ideologies burgeses com el nacionalisme. 
D’altra banda, assenyala que el nacionalisme està poc arrelat a Nou Barris, tot i tenir 
representació. Opina que, tenint en compte que el 80% de la població a Nou Barris és no 
nacionalista i que la lluita de la classe treballadora ha estat sempre contra el nacionalisme, la 
proposició no té gaire sentit. Conclou que, per tant, hi votaran en contra. 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) expressa el vot en contra d’aquesta proposició. 
Explica que li sembla curiós que BC, que ha estat incapaç de presentar una proposta en benefici 
dels ciutadans i ciutadanes al llarg d’aquest mandat i l’anterior, porti avui a aprovació el que 
qualifica de pamflet. Opina que és molt preocupant que aquest partit parli de la «llei 
mordassa», quan no existeix cap llei mordassa, i que aquesta expressió és pròpia d’un 
«comunisme ranci».  

Davant els comentaris de protesta de la consellera Sra. Recio, li demana respecte. 
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La presidenta del Consell del Districte demana a la consellera Sra. Recio que deixi parlar al 
conseller Sr. Barreña.  

El conseller Sr. Barreña (PPC) afirma que, si es creu que la sentència en qüestió és poc 
aclaridora i preocupant, es pot consultar un jurista, i que si es considera que vulnera drets 
fonamentals, es pot recórrer al Tribunal Constitucional o als òrgans que correspongui. Remarca 
que les lleis les fan les majories, i no pas una persona, i que, per tant, està totalment fora de 
lloc presentar aquesta proposta.  

Expressa el seu respecte per les persones concretes que es veuen afectades per aquesta 
sentència, però també per la justícia i per les sentències judicials, tant si li agraden més o li 
agraden menys. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que lamenten que hi hagi sentències 
en contra de veïns del districte, però que desconeixen el contingut de la sentència i els fets que 
l’han provocat. Afirma, però, que el seu partit creu en la separació de poders i respecta les 
sentències judicials. Opina que BC i Podemos haurien de fer el mateix i deixar de pressionar la 
justícia quan no els agraden les sentències. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) qualifica aquesta sentència, que afecta dos veïns 
de Nou Barris, d’un «nou esperpent» de la justícia espanyola en què es retorça el dret per 
justificar condemnes ideològiques. Opina que la comparació del tall de la ronda de Dalt que es 
va produir el 8 de novembre amb mobilitzacions veritablement violentes faria riure en qualsevol 
estat amb una democràcia desenvolupada. Afirma que la sentència es basa en la «doctrina 
Marchena», aquella per la qual les mirades són violència, les armes són un pot de Fairy, segons 
les proves aportades pel Sr. Millo, i els textos del tinent coronel Daniel Baena semblen més un 
passatge d’un llibre de Harry Potter que un atestat policial mínimament seriós. 

Manifesta que no tenen cap respecte per la «justícia de part» i «de l’enemic» amb la qual 
col·laboren alguns grups del consistori, i que no els deixaran passar. Opina que amb aquesta 
sentència es veu qüestionat i amenaçat el mateix dret de vaga i de manifestació, i que a partir 
d’ara qualsevol mobilització amb un mínim d’oposició al moviment de les persones pot ser motiu 
de processament i de condemna d’activistes. Afirma, però, que alguns partits estan tranquils 
perquè saben que la seva proposta política no està perseguida i no els passarà res. Remarca 
que, justament, aquest és el gran fracàs de l’Estat i el que els hauria d’escandalitzar a tots. 

El regidor del Districte, Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol (PSC) opina que aquesta 
proposició no s’hauria de debatre en el Consell del Districte de Nou Barris, no tant perquè el 
resultat de la seva votació no tindrà cap efecte sobre la seva finalitat, sinó perquè planteja un 
conflicte institucional d’impossible resolució. Afirma que BC en aquest cas, en la mateixa 
mesura que sovint ho fa ERC, cerca en l’estructura formal d’una proposició els objectius d’una 
declaració, atès que la declaració exigeix unanimitat mentre que la proposició permet el debat, 
fent bona la dita «feta la llei, feta la trampa». 

Assenyala que el PSC comparteix la crítica a l’anomenada llei mordassa i que, de fet, el PSOE i 
Podemos han obert una comissió al Parlament per revisar-la. Explica que si la proposició es 
quedés en aquesta crítica, hi estarien d’acord, però que BC ataca les sentències, sovint poc 
afortunades i exagerades, que s’han produït d’acord amb aquesta llei i, en aquest context, hi 
afegeix tot un seguit d’esdeveniments igualment inapropiats que es van produir l’1 d’octubre. 
Remarca que una diferència notable del seu grup respecte al grup proposant és l’estricte rigor 
institucional i el respecte a la separació de poders amb què afronta l’exercici de la política. 
Afirma que hi ha sentències que no els agraden i hi ha encausats a qui no els dol expressar la 
seva solidaritat, tal com ha fet ell personalment en aquest cas, però que no fan l’exercici retòric 
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de convertir-ho en declaracions purament formals. Explica que, quan una llei els sembla injusta, 
treballen per canviar-la, sense importar-los que el Tribunal Constitucional l’hagi validat, perquè 
una llei legal no té per què ser la millor llei. Assenyala que així ho han fet amb la llei d’educació 
i així ho faran amb la llei de l’avortament i amb l’anomenada llei mordassa.  

Manifesta que votaran en contra d’aquesta proposició perquè, lluny de ser una eina de treball, 
és una declaració que no amaga altra cosa que fugir de les responsabilitats pròpies del Govern. 
Recorda a aquells partits que tenen vocació d’oposició que, quan els vots dels ciutadans els 
posen al capdavant del Govern, governen per a tota la ciutat. Afirma que aleshores cal decidir 
quina és la millor manera d’ordenar les accions i les declaracions. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 

El conseller Sr. Izquierdo (BC) explica que entenen que promoure aquesta proposició, que no va 
més enllà de la defensa dels drets de tothom, independentment de la ideologia de cadascú, no 
significa fugir de les responsabilitats de govern, sinó actuar d’acord amb el que consideren que 
ha de fer un govern democràtic. Afirma que tampoc no és cap trampa, perquè creuen que és 
important fer un debat. Assenyala que, en aquest debat, han aconseguit que els hagin titllat de 
burgesos i, alhora, de comunistes rancis. 

Manifesta que l’ha sorprès que el Sr. Elicegui, a qui té per una persona cultivada, entengui com 
una ideologia burgesa el fet de defensar drets i llibertats civils de tothom com el dret de vaga. 
Remarca que amb aquesta proposició no tracten de defensar el nacionalisme i que, a més, hi 
ha diversos tipus de nacionalisme.  

Diu al Sr. Barreña que no han presentat cap pamflet, sinó una proposició que creuen que es pot 
treballar, i que és evident que els condemnats, si volen, també poden apel·lar al Tribunal 
Constitucional.  

En relació amb la separació de poders, afirma que respectar les decisions judicials no significa 
que no es puguin valorar o criticar. Recorda que, per exemple, diversos espais polítics, entitats i 
col·lectius van sortir al carrer per protestar contra la sentència relativa a «la manada» de 
Pamplona, d’abril de 2018, que inicialment no va condemnar aquestes persones per agressió 
sexual, i que aquesta sentència després va ser modificada. Opina que, per tant, és una sort que 
sovint hi hagi ciutadania, espais polítics i col·lectius que es mobilitzin en contra d’algunes 
sentències.  

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

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) manifesta que tenen molt clar el «no passareu» al qual s’ha 
referit el Sr. Sangrà perquè a la Meridiana no hi passa ningú des de fa molt temps, a part dels 
col·lectius que s’hi manifesten. Afirma que, d’aquesta manera, una part de la ciutadania s’ha 
apropiat dels espais comuns de tots.  

Explica que està d’acord que les sentències es poden valorar, però que el problema rau a portar 
aquesta valoració com una proposició amb contingut de declaració institucional. Opina que això 
entra en col·lisió directa amb la separació de poders, atès que una iniciativa com aquesta no 
deixa de tenir un cert valor des del punt de vista institucional.  

Remarca que el que ha dit abans és que la sentència condemna unes persones per alteració de 
la pau pública i no pas per fer una vaga. Assenyala que el que es valora és la usurpació des 
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drets d’altres ciutadans a usar la via pública, cosa que també passa a la Meridiana i que sembla 
que acontenta els poders públics de la ciutat.  

El conseller Sr. Barreña (PPC) manifesta que retira el qualificatiu de «pamflet» que ha fet servir 
abans, perquè és cert que la proposta d’acord que porta BC mereix tot el respecte, però que 
lamenta que el Govern hagi presentat aquest text. Explica que, tenint en compte que des d’ahir 
hi ha 902 persones més contagiades i 19 persones més que han mort a causa de la COVID, el 
que li hauria agradat és que BC hagués presentat una proposta d’acord instant l’alcaldessa de la 
ciutat a ser la veu dels barcelonins a la Generalitat. Afirma que altres comunitats autònomes 
estan resolent molt millor que Catalunya la gestió de la COVID sense tancar comerços ni 
reajustar els aforaments al 30%, i no veuen que l’alcaldessa defensi els barcelonins.  

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) lamenta que BC s’atreveixi a dir que Espanya no garanteix els 
drets fonamentals, quan aquest partit que governa a l’Ajuntament sovint no garanteix aquests 
drets. En aquest sentit, es refereix als temps d’espera per rebre atenció dels serveis socials, als 
problemes d’habitatge, als drets de les persones que viuen en assentaments il·legals a la ciutat 
i a la inacció de Podemos i el PSOE respecte als treballadors que han d’anar al SEPE. 

Afirma que la democràcia a Espanya no és perfecta, però que, si visquessin en un dels règims 
comunistes que BC defensa, no podrien ni estar asseguts en el Consell Plenari del Districte. A 
més, critica que es parli de la repressió de l’Estat i es faci costat als agressors d’Alsasua en 
comptes de donar suport als cossos de seguretat. Afirma, però, que això no és estrany quan els 
líders d’aquest partit diuen que Otegi és un home de pau. D’altra banda, demana que es deixi 
d’enganyar i manipular la gent sobre l’1 d’octubre, quan va ser una convocatòria il·legal 
fomentada per uns partits independentistes i una part de BC que es creien per sobre de la llei i 
de la justícia, que han de ser iguals per a tothom. 

Manifesta que el grup proponent parla de llibertat d’expressió i d’igualtat, mentre que no ha fet 
res quan membres de Cs o d’altres partits d’ideologia diferent, o fins i tot veïns, jutges i policies, 
han estat agredits, assetjats o assenyalats. En relació amb això, explica que la Sra. Recio i el Sr. 
Izquierdo no van dir res quan el 2018, en el Plenari, membres de l’extrema esquerra van 
assetjar un menor de edat perquè tenia una vinculació amb el PSC. Afirma que, per tant, no 
poden donar lliçons d’ètica i moralitat. 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) precisa que el «no passareu» és retòric, igual com el que ha fet el 
tribunal europeu a la justícia espanyola en el cas Otegui.  

Afirma que qualsevol persona que de debò cregui en la separació de poders té l’obligació moral 
de rebutjar aquest tipus de sentències, però que el problema és que alguns partits no hi 
creuen, quan a més els tribunals juguen a favor de la seva ideologia. Remarca que el que «no 
passarà» és justament que tot valgui per defensar aquesta ideologia i aquest nacionalisme.  

D’altra banda, opina que és molt greu la manca de sensibilitat del regidor del Districte de Nou 
Barris davant dues persones del districte condemnades injustament. També li retreu que titlli de 
trampa el que està regulat pel reglament de funcionament de l’Ajuntament. A més, remarca 
que és un mecanisme que s’ha de fer servir després que es decidís, amb un subterfugi, que les 
declaracions institucionals s’havien d’aprovar per unanimitat, cosa que opina que és un atac 
frontal a la democràcia representativa. 

El regidor del Districte Sr. Marcé assenyala que ja ha dit abans que ha expressat la seva 
solidaritat a les persones condemnades.  
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El conseller Sr. Izquierdo (BC) lamenta el to agressiu d’alguns grups quan hi ha debats 
complicats. Explica que pensa que tot es pot parlar amb més tranquil·litat i d’una forma més 
moderada, i que d’aquesta manera farien un favor a tota la ciutadania.  

Diu al Sr. Del Olmo que el que demanen és un estat amb més drets i amb més garanties. 
Precisa que no diuen que no n’hi hagi sinó que n’hi pot haver més.  

La proposició d’acord amb contingut de declaració institucional de BC no s’aprova, amb 11 vots 
en contra (BxCanvi, PPC, Cs i PSC) i 8 a favor (ERC i BC). 

12.6. Prec d’ERC: En relació amb les línies 80, 81, 82 i 83 del bus operades per Sagalés, 
 
Instar Transports Metropolitans de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona a retornar la gestió i la prestació del servei de Bus de Nou Barris (línies 80, 81, 82 
i 83) a Transports de Barcelona; tot subrogant les persones treballadores de Sagalés que ho 
desitgin amb les mateixes condicions de conveni col·lectiu que té la plantilla de Transports de 
Barcelona. 
 
El conseller Sr. Miquel A. Román Pérez recorda que, el 1988, TMB va cedir dues línies de bus de 
la Zona Nord a l’empresa Transports Lydia i que posteriorment, el 2010, aquestes línies van 
passar a ser operades per Sagalés. Indica que actualment es troben en aquesta situació les 
línies 80, 81, 82 i 83.  

Manifesta que aquesta situació crea un greuge tant per als veïns i veïnes usuaris d’aquestes 
línies, que han rebut pitjor servei que la resta de ciutadans de Barcelona i que s’han queixat 
sovint d’aquest servei, com per a les persones treballadores d’aquestes línies, que, fent una 
feina similar a la dels seus companys de TMB, tenen pitjors condicions laborals.  

Exposa el contingut específic del prec i recorda que, de fet, l’any passat la CUP va presentar 
una proposta com aquesta a Casa Gran. Explica que potser els diran que ara no és el millor 
moment perquè TMB acabarà l’any amb un deute d’uns 200 milions d’euros, però que potser 
mai no serà un bon moment perquè TMB sempre ha estat estructuralment mal finançada. 
Afirma que, de tota manera, han d’arribar dues aportacions extraordinàries, una de 400 milions 
de l’Estat i una d’ATM que encara està per determinar, que permetrien resoldre una mica 
aquesta situació.  

Destaca que el Govern de l’Ajuntament de Barcelona i ERC han arribat a un acord sobre el 
tramvia que també implica que la gestió acabi passant a TMB, i que demanen el mateix per a 
les línies de Sagalés de Nou Barris. 

En representació del govern, el regidor del Districte, Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
manifesta que li sap molt de greu no poder acceptar el prec perquè estan totalment d’acord 
amb la filosofia del que planteja. Explica que estan treballant intensament perquè les línies 80, 
81, 82 i 83 passin a estar internalitzades per TMB i que està convençut que això passarà en 
breu, però que la subrogació dels treballadors no és una qüestió que es pugui decidir motu 
propi, sinó que està subjecta al que diuen els contractes de concessió de la línia que es van fer 
en el seu moment. Assenyala que, per tant, hi ha elements de caràcter legal que no es poden 
saltar per un criteri polític. Indica que aquest és l’únic motiu pel qual no poden acceptar el prec, 
però que estan totalment d’acord pel que fa a la resta. 

Afirma que està convençut que TMB internalitzarà aquells treballadors a qui estigui obligat a 
fer-ho des del punt de vista de l’acord de concessió. Explica que, si es tenen en compte alguns 
exemples previs, com Betevé, creu que això es resoldrà bastant en la línia del que proposa ERC, 
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però que no es pot plantejar com una demanda gairebé obligatòria. Indica que ho han 
consultat amb TMB i els ha dit que això no és possible des del punt de vista legal.  

12.7. Prec de Cs: En relació amb el Servei d’Atenció Domiciliària del Districte, 
 
«Pels motius exposats amb anterioritat, sol·licitem al Govern del Districte de Nou Barris que 
insti l’ens oportú perquè lliuri, en un termini no superior a un mes, els resultats de les auditories 
i avaluacions referents als Serveis d’Atenció Domiciliària del Districte prestats en la contractació 
anterior, i els objectius específics que pretén el nou contracte en referència al districte de Nou 
Barris, com ara: estimació del nombre de superilles a implantar, estimació de professionals i 
tipus de perfils necessaris, indicadors i mètriques que s’implementaran per analitzar l’evolució 
dels diferents serveis prestats i la millora de qualitat laboral dels treballadors.» 

El conseller Sr. Juan Del Olmo  Fernández manifesta que tornen a portar un prec sobre el Servei 
d’Atenció Domiciliària per veure si, una vegada per totes, se’ls pot facilitar la informació que 
sol·liciten, i més tenint en compte l’adjudicació del nou contracte. Tot seguit explicita el prec. 

En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) afirma que accepten 
el prec. Assenyala que faran un informe sobre el que es demana però que en farà un breu 
resum. Explica que una enquesta del 2019 a 2.379 usuaris va donar uns resultats bastant 
satisfactoris, amb un nivell mitjà de 8,6 a Nou Barris. Afirma que el 81% dels usuaris 
consideren que és un servei notable o excel·lent i en destaquen la importància del servei que es 
fa, l’amabilitat dels treballadors, la companyia que presta aquest servei i la professionalitat. 
Indica que s’han fet altres enquestes i que s’inclourà tot això en l’informe.  

Informa que l’1 de gener de 2021 s’implantaran 6 superilles al districte de Nou Barris, així com 
a tots els districtes on s’instaurin. Recorda que també es començarà a aplicar el nou contracte. 
Explica que en el plec de clàusules administratives i clàusules tècniques s’estableixen els 
indicadors que s’implementaran i els estàndards que hauran de complir les noves empreses, i 
que ara s’obrirà el concurs per fer l’auditoria externa dels nous serveis d’atenció domiciliària. 

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) agraeix l’acceptació del prec i la informació resumida que li ha 
facilitat la Sra. Flaquer, i manifesta que esperen poder disposar de l’informe en breu i seguir 
treballant per millorar el Servei d’Atenció Domiciliària.  

12.8. Prec del PPC: En relació amb el tancament de les instal·lacions esportives per la crisi 
sanitària i el cobrament de les quotes, 

«1.- Sol·licitem la devolució econòmica immediata als socis de les instal·lacions esportives 
municipals de tots els dies que aquestes instal·lacions han restat tancades des del passat mes 
de març i que no s’han compensat fins avui; 2.- Notificar als usuaris aquesta devolució previ 
reemborsament.» 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) explica que els centres esportius municipals han 
cobrat les quotes corresponents al temps que han restat tancats i no les han retornat, tot i que 
sembla que a partir de la presentació d’aquesta iniciativa s’ha agilitzat una mica aquest procés. 
A més, indica que ha facilitat a la Sra. Guerra algunes queixes dels usuaris perquè les faci 
arribar al Sr. Ramírez. Assenyala que les queixes són anteriors a l’obertura dels CEM i que si es 
consulta Instagram es veurà que n’hi ha moltes. Explica que agraeix la trucada que li va fer el 
Sr. Ramírez per parlar d’aquest tema i la seva voluntat de fer-ne un seguiment i resoldre-ho.  

D’altra banda, manifesta que el sorprèn que avui, a les 19.20 hores, un CEM hagi comunicat als 
socis que es mantindran els preus, quan en aquest plenari han fet l’aprovació inicial dels preus 
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públics, que no estaran aprovats fins que no se’n faci l’aprovació definitiva i es publiquin al 
Butlletí Oficial de la Província. Opina que les entitats municipals no poden fer aquest tipus 
d’anuncis i que caldria treballar més amb elles i recordar-los quin és el seu paper. 

En representació del govern, el conseller Sr. Dídac Ramírez Casas (PSC) explica que a la seu del 
Districte i en els consells d’equipaments es parla dels preus públics i, en general, després no es 
canvien, però que aquesta entitat s’ha excedit a l’hora d’anunciar-los amb antelació i parlaran 
amb ella.  

Manifesta que acceptaran el prec perquè demana una cosa lògica i que el Govern també ha dit. 
Afirma que entenen perfectament les queixes dels usuaris i que el mateix regidor d’Esports, el 
Sr. David Escudé, va demanar l’obertura dels CEM, però que van haver de complir les mesures 
dictades per la Generalitat.  

Explica que en els consells d’equipaments es va parlar, entre altres coses, del tema de les 
quotes, i que la representant de l’IBE els va dir que s’estava treballant per compensar-les, 
donant una certa autonomia als centres per decidir com volien fer-ho, atès que en alguns casos 
és més fàcil una compensació de cara a futur que un pagament immediat. Afirma que, per tant, 
l’IBE i el Districte resten a l’espera que totes les entitats els informin de les seves previsions pel 
que fa a això. Assenyala que en els consells d’equipaments també es va parlar de la 
comunicació, atès que els havien arribat queixes dels usuaris, i que les entitats es van 
comprometre a millorar-la. Explica que, també arran del que ha exposat avui el Sr. Barreña, 
tornarà a comentar, com a Consell d’Esports, la necessitat que les entitats millorin la informació 
que donen als usuaris.  

12.9. Prec del PPC: En relació amb els ajuts als comerciants i la desinformació que reben, 

«Instem l’Ajuntament a dur a terme una campanya informativa porta a porta a tots i cadascun 
dels comerços de Nou Barris en què es facin fullets, díptics i el material que es consideri 
necessari per tal que no hi hagi cap comerç que no s’aculli a aquests ajuts per desconeixement 
o desinformació per part de l’Ajuntament de Barcelona.» 
 
El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) exposa el prec. 

En representació del govern, el conseller Sr. Andrés Rodríguez Domínguez (PSC) explica que, 
durant el 2020, la Regidoria de Comerç s’ha abocat a informar els comerços de la ciutat dels 
ajuts de l’Ajuntament, que són múltiples i diversos: ajuts directes a autònoms, exempcions i 
rebaixes fiscals, avals, ajuts al pagament del lloguer, flexibilització de l’ús de l’espai públic per a 
mostres al carrer i per a la restauració, i fins i tot ajuda psicològica. Es refereix també els ajuts 
de les altres administracions, sobretot l’ajuda massiva dels ERTE i els ajuts per als autònoms del 
Govern d’Espanya, que subratlla que són d’una magnitud sense precedents.  

Assenyala que, a Nou Barris, tot això es vehicula a través del Punt d’Atenció a l’Activitat 
Econòmica, i que també han col·laborat en aquesta tasca el personal tècnic del Districte, així 
com les associacions de comerciants entre els seus associats. Afirma que és cert que a vegades 
no s’arriba a tot el comerç no associat i que per això acceptaran el prec. Explica que han fet 
una campanya de comerç des del mes de juny, amb més de 4.000 cartells, bosses, tòtems 
informatius i presència als mitjans i a les xarxes, amb el doble objectiu d’arribar a aquests 
comerciants i, també, de reforçar la nova consciència de suport al comerç de proximitat que ha 
sorgit en la ciutadania. Finalment, manifesta que en el nou Pla de Comerç que s’ha començat a 
elaborar després del Consell de Comerç del 9 de desembre, i en el qual estan convidats a 
participar tots els grups, segur que es farà èmfasi en la necessitat d’arribar a tot el comerç. 
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El conseller Sr. Barreña (PPC) agraeix l’acceptació del prec.  

Explica que creuen que la informació arriba al petit i mitjà comerç que està associat, però que 
hi ha més dificultats perquè arribi al comerç no associat, que creu que és el majoritari. Afirma 
que no posen en dubte que l’Ajuntament dona ajuts, però que és important que cap comerciant 
que els necessiti se’n pugui quedar sense per desconeixement. 

12.10. Prec de BxCanvi: En relació amb el compromís adoptat al principi de la legislatura de 
donar proximitat davant la ciutadania a les forces i cossos de seguretat locals, 
 
«Que el Govern reforci la presència policial a peu de carrer als barris del nostre districte, fent 
honor al compromís expressat a l’inici del mandat que el model de proximitat policial seria una 
de les peces essencials de la política de seguretat.» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) llegeix el prec. Recorda que en el primer i 
últim Consell de Seguretat que hi va haver al districte, que va comptar amb el tinent d’alcalde 
de Seguretat, el Sr. Batlle va dir que es comprometia a participar activament d’aquests òrgans i 
a tenir reunions fluïdes amb la ciutadania, cosa que no sembla que hagi estat així, i va plantejar 
que una de les seves prioritats era reforçar la presència policial als carrers del districte i fer més 
visible la policia. Manifesta que, atès que la pandèmia ha provocat que hi hagi menys turistes a 
la ciutat i que l’atenció policial i de la Guàrdia Urbana ja no s’hagi de concentrar als districtes 
del centre, es podria haver reforçat la presència policial als districtes perifèrics de la ciutat, cosa 
que no ha succeït. Afirma que, per tant, sol·liciten al Govern que faci honor al que va dir i 
reforci aquesta presència policial. 

En representació del govern, la consellera Sra. Sheila Maria Guerra Andrés (PSC) manifesta que 
accepten el prec. Explica que s’està duent a terme un nou pla estratègic de la Guàrdia Urbana 
amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’agents en horari nocturn, i que a partir de l’inici del 
2021 es podrà veure un canvi en aquest sentit. Assenyala que, per exemple, es passarà de 315 
a 414 agents i de 4 a 6 unitats territorials nocturnes a tota la ciutat. Afirma que en el cas de 
Nou Barris aquesta unitat nocturna, que actualment es comparteix amb Sant Andreu i Horta-
Guinardó, es compartirà amb Horta-Guinardó i la caserna estarà al districte.  

D’altra banda, remarca que el Consell Sectorial de Prevenció i Seguretat s’ha reunit dues 
vegades i no pas una, i que el tinent d’alcalde de Seguretat va assistir a les dues trobades. 
Precisa que una es va fer a la sala d’actes, amb l’aleshores regidora Margarita Marí-Klose, i 
l’altra, sobre seguretat viària, a la sala de plens. 

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) rectifica el que ha dit i confirma que el tinent d’alcalde de 
Seguretat ha assistit dues vegades al Consell Sectorial de Prevenció i Seguretat.  

Manifesta que agraeixen l’acceptació del prec, tot i que lamenten que hagi hagut de passar un 
any i mig i una pandèmia per veure materialitzat aquest compromís. 

12.11. Pregunta d’ERC: En relació amb l’estat dels locals per a entitats del districte, 
 
«Quines han estat les mesures que ha dut a terme el Govern per tal de fer un Programa  
d’habilitació i millora de locals per a entitats del districte de Nou Barris, com preveu l’Acord de 
Pressupostos del 2020?» 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera Inglés (ERC) explica que en els pressupostos de l’any 
2020 l’Ajuntament i ERC van arribar a un acord ampli que incloïa un pla educatiu per a nens de 
0 a 3 anys, un pla per al foment de l’ocupació i un pla per a l’habitatge. Assenyala que, dins 
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d’aquest acord, hi havia un paquet d’inversions de ciutat distribuïdes per diferents districtes, i 
que en el cas de Nou Barris es preveia, d’una banda, fer un barri preferent per a la rehabilitació 
de l’habitatge, amb un conjunt de subvencions, i, de l’altra, fer un pla d’habilitació i millora de 
locals per a entitats del districte. Manifesta que, atès que algunes entitats del districte 
necessiten locals per a la seva activitat, volen saber quines mesures ha dut a terme el Govern 
per fer un programa d’habilitació i millora dels locals per a entitats del districte. 

En representació del govern, la consellera Sra. Sheila Maria Guerra Andrés (PSC) indica que 
aquest acord s’ha vist afectat per la situació de pandèmia i la crisi consegüent, i per 
l’endarreriment del PAD i, sobretot, del PIM. Assenyala que, per al correcte manteniment dels 
equipaments de proximitat, incloent-hi els locals cedits a les entitats, es necessiten 
pressupostos del capítol 2, però també inversions del capítol 6, afectades per la COVID.  

Explica que, tanmateix, amb relació a continuar la protecció de les entitats del districte, el 2020 
han dedicat 34.321 euros a obres i manteniments de locals cedits a entitats (capítol 2) i 64.173 
euros a inversions sobre equipaments ja existents per a locals cedits a entitats (capítol 6), i han 
realitzat una inversió de 71.126 euros expressament per a la COVID-19. Afirma que, a més, el 
Districte, conjuntament amb el Pla de Barris, continua treballant en la posada en marxa d’un 
nou espai jove, que s’ubicarà al Casal de Joves Zona Nord.  

Finalment, manifesta que esperen que els acords de pressupostos i inversions del 2021 ajudin a 
corregir aquesta situació. 

La consellera Sra. Cuspinera (ERC) explica que entenen els canvis que ha comportat la COVID, 
però que hi ha entitats que potser haurien pogut ajudar a atendre els veïns, com ara 
l’Associació Ubuntu, que està en un local molt petit, o Rescat, que té goteres al seu local i un 
infralocal petit. Afirma que, per tant, s’haurien de prioritzar d’alguna manera aquestes entitats. 

12.12. Pregunta de Cs: En relació amb certes conductes incíviques que es produeixen a 
l’espai públic, 
 
«Per l’exposat amb anterioritat, preguem al Govern del Districte que doni resposta a les 
preguntes següents:  
 
- Quin és el protocol utilitzat pel Districte per dur a terme les inspeccions de l’espai públic i 

iniciar l’expedient administratiu oportú en cas d’incompliment d’alguna 
ordenança/normativa municipal? 
 

- De quins recursos humans disposa el Districte i a quins departaments/empreses pertanyen 
aquests treballadors? 

 
- Quines mesures està aplicant el Govern de Districte per treballar per la igualtat de 

condicions en l’ús de l’espai públic?, i així disminuir/eliminar la percepció que tenen els 
ciutadans i les empreses sobre les diferents formes d’avaluar que té el Govern i 
l’Administració a l’hora de sancionar en funció de qui incompleixi la normativa.» 

 
La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) manifesta que presenten aquestes preguntes atès 
que totes les persones, entitats i empreses tenen l’obligació d’utilitzar correctament els espais 
públics de la ciutat, les instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta d’elements ubicats en aquests 
espais, d’acord amb la seva naturalesa, destinació i finalitat, i respectant el dret que també 
tenen els altres a fer-los servir i gaudir-ne; i atès que durant els darrers mesos ha proliferat la 



 
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 
 

41 
 

propaganda ubicada a l’espai públic de manera indeguda per part de formacions polítiques, una 
acció sancionable per l’ordenança de civisme de la ciutat. Tot seguit llegeix les preguntes.   

En representació del govern, la consellera Sra. Sheila Maria Guerra Andrés (PSC) afirma que la 
propaganda ubicada indegudament als diferents elements de l’espai públic és retirada per les 
diferents àrees que tenen competència en el seu manteniment, i que el servei de neteja té un 
servei específic per retirar pintades ofensives a l’espai públic. Explica que, en cas que s’apreciï 
la presència desproporcionada i intensiva d’algun actor polític o no clarament identificable, es 
pot iniciar una inspecció des del Districte i obrir un expedient administratiu. Finalment, informa 
que el Districte de Nou Barris té quatre inspectors polivalents que pertanyen al Departament de 
Llicències i Inspecció. 

La consellera Sra. Martín (Cs) agraeix la informació, tot i que indica que es tracta d’una sèrie de 
mesures força ambigües, ja que la manera que té el Govern de fer complir les normatives 
municipals comporta la percepció que hi ha ciutadans de primera i de segona. Explica que a un 
ciutadà comú que incompleix la normativa se’l sanciona pel fet de posar publicitat a la via 
pública, mentre que BC pot tenir cartells de publicitat política a la via pública sense rebre cap 
tipus de sanció. Afirma que les normes s’han de complir i que BC n’hauria de donar exemple a 
la ciutadania. 

12.13. Pregunta de BxCanvi: En relació amb l’actual situació de crisi sanitària, econòmica i 
social, 
 
«Disposa el govern del districte d’un estudi actualitzat on sigui possible observar la situació 
detallada dels diferents tipus de negoci de Nou Barris amb dades com la posició de tresoreria, el 
rati d’endeutament a curt i llarg termini, les dades de facturació o el nombre d’empleats, entre 
d’altres?» 
 
El conceller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) llegeix pregunta i manifesta que la plantegen 
des del punt de vista que conèixer la situació en què es troben els negocis segurament 
redundaria en benefici de les polítiques públiques. Afirma que cal conèixer la situació dels 
negocis per poder ajudar-los millor i aplicar mesures de suport.  

Explica que ha buscat informació en el web de l’Ajuntament i els fons documentals disponibles i 
no ha estat capaç de trobar una font documental prou detallada per obtenir aquesta informació, 
i que voldria saber si almenys el Govern disposa d’aquesta font d’informació. 
 
En representació del govern, el regidor del Districte Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
manifesta que té dubtes que l’Ajuntament pugui tenir informació sobre la posició de tresoreria 
de les empreses o el seu deute. Afirma que tenen una informació genèrica i que, en aquest 
sentit, han facilitat als grups algun mapa de la situació. Explica que, a banda d’això, disposen 
de certa informació a l’Open Data de l’Ajuntament i d’estadístiques a barcelona.cat, que poden 
demanar informació a l’INE o a l’Agència Tributària en alguns casos o que poden entrar al 
Registre Civil i saber un seguit de coses d’una entitat.  

Remarca que les dades de facturació, la situació de tresoreria i la ràtio d’endeutament a curt i a 
llarg termini són una informació delicada i que segurament moltes empreses no tenen cap 
interès que sigui pública, però que comparteix que han de treballar amb la màxima informació 
possible. Afirma que és indiscutible que haurien de tenir més dades, però que dubta que puguin 
tenir algunes de les esmentades de manera sistemàtica i oficial. 
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El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) explica que volia saber de quines eines disposa l’Ajuntament i 
que aquestes fossin conegudes també pels grups municipals de l’oposició, ja que els pot 
resultar molt més fàcil plantejar mesures si coneixen la situació real dels comerços i negocis del 
districte. Afirma que és evident que algunes informacions són més difícils d’aconseguir, però 
que creu que no hi hauria cap problema per obtenir-les si es fes una enquesta i es contractés 
una empresa especialitzada en aquesta tasca. Assenyala que es pot valorar si és convenient o si 
és econòmicament viable fer-ho, però que creu que és interessant. En aquest sentit, avança 
que una de les propostes o precs que presentarà en el proper plenari tindrà relació amb 
aquesta obtenció de dades o, com a mínim, amb la distribució i l’ordenació d’aquesta informació 
per als grups municipals. 
 
12.14. Demanda d’ERC, de seguiment de la proposició d’acord presentada en el plenari del 
12 d’octubre de 2019 i aprovada per unanimitat, amb el següent contingut: 
 
«El Consell del Districte de Nou Barris insta el Govern de la ciutat a estendre el Programa de 
Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat a altres barris del districte de Nou Barris i que dins 
del pressupost corresponent al proper exercici 2020 s’inclogui una partida mínima de 3M€ 
explícita per a l’extensió d’aquest programa al districte.» 
 
El conseller Sr. Joquim Sangrà i Morer (ERC) assenyala que la Sra. Cuspinera ja ha parlat en 
part de la mesura que és objecte d’aquest seguiment quan ha presentat el prec del seu grup. 
Recorda que es tracta d’una de les dues mesures específiques per a Nou Barris que contenien 
els pressupostos de 2020, en el marc de l’acord d’ERC amb el Govern. Indica que, a més a més, 
per concretar allò que s’havia pactat a Casa Gran, aquesta mesura va ser aprovada en el 
Consell Plenari de fa un any. Manifesta que simplement volen saber quin és l’estat d’execució i 
en quin punt es troba aquest programa al districte. 

En representació del govern, la consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) indica que donarà 
algunes dades sobre aquest programa i que després les pot facilitar al Sr. Sangrà per escrit. 

Informa que, fins al gener de 2020, hi havia en el programa 29 escales, de les quals 27 han 
signat convenis d’obres, i que 14 finques han demanat ajudes extraordinàries per a la 
rehabilitació, que en total signifiquen 22 escales. Afirma que ja hi ha 11 obres iniciades, de les 
quals 4 finalitzades. Manifesta que fins ara s’han invertit 3,6 milions d’euros en aquest 
programa a Nou Barris i que, dins de l’exercici executat de 2020, s’hi han destinat uns 600.000 
euros.  

Explica que, atès que s’han incorporat nous barris del districte al Pla de Barris (Verdum, Can 
Peguera, Turó de la Peira i Prosperitat), ara s’està iniciant el procés de recollida de propostes i 
d’elaboració dels nous plans de barri, de manera que caldrà veure com s’estén el programa a 
aquests barris durant el proper any. Finalment, manifesta que la dotació per al conjunt del 
programa a tot Barcelona és d’11 milions d’euros. 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) agraeix la informació. Explica que entenen que el que s’ha 
executat el 2020 són 600.000 euros, xifra que valoren positivament ateses les circumstàncies, 
però que creuen que cal seguir insistint en aquesta idea. Assenyala que la proposta d’ERC dins 
dels pressupostos de 2021 és que es mantingui i s’ampliï, si és possible. En relació amb això, 
explica que no els acaben de quadrar els 11 milions d’euros per al conjunt de la ciutat, perquè 
això suposaria disminuir l’import de la previsió de 2020, que era de 13 milions, tot i que saben 
que no s’ha complert. Manifesta que el seu grup seguirà vetllant per l’execució d’aquest 
programa i estarà al costat del Govern en tot allò en què convingui fer front comú davant 
d’altres instàncies o serveis de Casa Gran. 
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12.15. Demanda de Cs, de seguiment del prec presentat en el plenari del 9 d’octubre de 
2019 i acceptat pel Govern, amb el següent contingut: «Pels motius exposats amb anterioritat, 
preguem al Govern del Districte de Nou Barris que en un termini no superior a dos mesos 
faciliti un informe detallat sobre l’evolució del programa “Barri d’Oficis”, i que contingui 
almenys la informació sobre: la inversió executada del programa, la inversió realitzada en 
cadascun dels sectors professionals en què s’està treballant, l’evolució de les persones que 
participen en el programa, el nombre de tutors/gestors existents i els sectors en què estan 
involucrats, el nombre d’entitats i empreses que participen en el programa i la dedicació de 
cadascuna d’elles.» 
 
Que el Govern faci ferm el seu compromís i faciliti per escrit abans de final de l’any 2020 
«l’informe detallat sobre l’evolució del programa “Barri d’Oficis”, i que contingui almenys la 
informació sobre: la inversió executada del programa, la inversió realitzada en cadascun dels 
sectors professionals en què s’està treballant, l’evolució de les persones que participen en el 
programa, el nombre de tutors/gestors existents i els sectors en què estan involucrats, el 
nombre d’entitats i empreses que participen en el programa i la dedicació de cadascuna 
d’elles», tal com es va acordar en la sessió plenària del mes d’octubre del 2019. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) explica que presenten aquest seguiment perquè 
continuen sense tenir l’informe al qual es referia el prec, que s’havia de facilitar en el termini de 
dos mesos. Manifesta que per això sol·liciten al Govern que faci ferm el seu compromís i faciliti 
per escrit, abans del final de l’any 2020, l’informe detallat sobre l’evolució del programa «Barri 
d’Oficis». 

En representació del govern, la consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) explica que estan 
elaborant l’informe i que l’enllestiran i el facilitaran abans que acabi el 2020. 

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) agraeix la confirmació que disposaran d’aquest informe abans del 
final del desembre. Explica que, si el Govern vol que els grups de l’oposició puguin fer 
aportacions per millorar les coses, haurien de poder tenir la informació com més aviat millor, en 
comptes d’haver d’esperar un any i dos mesos per obtenir l’informe d’un projecte. 

12.16. Declaracions institucionals: 
 

a) En relació amb les persones amb discapacitat 
 
La presidenta del Consell del Districte, Il·lma Sra. Gemma Sendra i Planas indica que hi ha dues 
declaracions institucionals, una d’ERC, que no ha obtingut els acords necessaris, i una del PSC, 
que té el suport de tots els grups. 

La consellera Sra. Sonia Nieto Sánchez (PSC) recorda que el dia 3 de desembre es va 
commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que té com a objectiu 
sensibilitzar l’opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa 
de consciència pel que fa als beneficis que generaria la integració de les persones amb 
discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. Destaca que 
l’Ajuntament de Barcelona sempre ha estat capdavanter en la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat i ha treballat per la seva plena integració i l’accessibilitat universal. 
Tot seguit llegeix la declaració: 

El Consell Municipal del Districte de Nou Barris acorda:  

Primer. Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i associacions per 
donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora de prendre decisions que 
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els i les afectin. Ens guia la idea de «res sobre nosaltres sense nosaltres», tot el dret a 
tenir espais i informació accessibles i de participació per influir en les decisions que afectin tant 
en l’àmbit individual com col·lectiu.  

Segon. Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació dels 
drets de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es realitzin de forma 
coordinada.  

Tercer. Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar estratègies i 
mecanismes per garantir aquests drets.  

Quart. Continuar impulsant mesures encaminades a:  

• Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per garantir 
la igualtat d’oportunitats i de totes les persones en la nostra societat del benestar.  

• Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat de 
gènere amb tots els suports necessaris. Promoure la participació social de les dones 
amb discapacitat.  

• Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb 
discapacitat. Garantir la reserva del 5% de promocions d’habitatge municipals per a 
projectes d’autonomia personal.  

• Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el desenvolupament 
dels infants, adolescents i joves amb discapacitat.  

• Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de soledat. 
• Les persones amb discapacitat, com tots els individus i grups d’una societat, estan 

cridats a contribuir amb la seva acció al benestar d’aquesta societat. Per això ens 
comprometem amb la promoció de la vida independent de totes les persones, també 
les que compten amb una discapacitat, i facilitar la seva integració i acció en funció de 
les seves capacitats, sense veure retallada la seva llibertat.  

• Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat 
universal per a totes les persones.  

• Impulsar les mesures oportunes per afavorir l’augment d’ocupació del col·lectiu com a 
factor clau d’inclusió social i davant la baixa taxa d’activitat de les persones amb 
discapacitat. 

• Promoció del treball de les persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la 
distribució a domicili dels mercats del districte. 

• Implantació del projecte CASBA a Nou Barris, promogut per l’IMPD, amb l’objectiu de 
fomentar la inclusió i la sensibilització, a banda de millorar l’accessibilitat dels comerços 
del districte. 

La Sra. Sendra manifesta que queda aprovada la declaració institucional.  

b) Reconeixement de la tasca efectuada per Francesc Layret i Foix 

Decau per falta d’unanimitat. 

13.- Precs i preguntes del públic al Plenari mitjançat l’IRIS 
 
La presidenta del Consell del Districte indica que hi ha set preguntes dels ciutadans.  

Llegeix la primera, de la Sra. Aurora Álvarez, de l’Associació de Veïns del Verdum: «Des de 
l’associació de veïns dels diferents barris del districte vam treballar comunitàriament les 
demandes del PAD ─això va ser els mesos de gener i febrer─, sense haver tingut cap més 
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notícia des d’enguany ni cap més espai de participació ni retorn, ni que fos online. Ara es 
presenta al Plenari el PAD i el pressupost, i entenem que pactats entre els diferents grups 
polítics. On ha quedat la forma de treballar-los amb el veïnat organitzat de l’anterior mandat? Ni 
tan sols vam fer el seguiment final de l’anterior PAD. On queden les crides a participar 
activament del Decidim Barcelona? Per què no s’ha fet cap trobada prèvia amb el moviment 
veïnal?» 

En representació del govern, el regidor del Districte Il·lm Sr. Francesc Xavier Marcé Carol afirma 
que el procés participatiu del PAD s’ha vist summament afectat per la pandèmia, tot i que s’ha 
mantingut la plataforma Decidim, on tothom ha pogut fer-hi propostes. A més, explica que tant 
la regidora anterior com ell mateix han tingut reunions amb les associacions de veïns del 
Verdum. Manifesta que les propostes que han recollit s’han incorporat al PAD, però que és 
evident que no s’ha fet un procés participatiu ordinari com, per exemple, el que ara s’està 
obrint per al Pla de Barris, en el marc d’una situació una mica diferent de la que hi va haver del 
març al juny i ja amb una certa experiència en el tractament de la COVID.  

Afirma que, tot i que aquesta realitat conjuntural no altera el que hauran de fer a partir d’ara, la 
Sra. Álvarez té raó en el que diu, ja que aquest PAD s’ha vist afectat per una manca de 
participació no només dels veïns, sinó també dels grups de l’oposició. Remarca que per això ha 
dit abans que aquest PAD serà un procés work in progress i l’hauran de seguir debatent. 
Manifesta que estan oberts a implementar algunes propostes noves, a modificar-ne d’altres i, 
sobretot, a adaptar-lo al pressupost en la mesura que el vagin construint, ja sigui el que confia 
que s’aprovarà en el proper plenari de l’Ajuntament, o el d’inversions, que serà determinant per 
al seu compliment. 

La Sra. Sendra llegeix una segona pregunta de la Sra. Aurora Álvarez, de l’Associació de Veïns 
del Verdum: «Fa molt temps que des de l’Associació de Veïns i l’Associació de Comerciants de 
Verdum demanen la reforma integral del carrer Góngora entre el carrer Almansa i Artesania. És 
una demanda que té a veure amb la convivència, la mobilitat, l’espai públic i la dinamització del 
comerç, en definitiva, els drets de les persones. Preguntem: on està recollida aquesta important 
actuació/inversió al PAD del 2021 al 2023? Arribarà per fi la reforma del carrer Casals i Cuberó a 
Verdum?» 

El regidor del Districte Sr. Marcé explica que ha visitat el carrer Casals i Cuberó i ha vist que té 
voreres ínfimes per on no poden passar les persones amb discapacitat que es desplacin amb 
qualsevol sistema de transport, un problema d’aparcament i un edifici que fa una entrada a la 
vorera que ho empitjora tot encara més. Indica que passa el mateix amb els altres carrers 
esmentats. Afirma que tenen perfectament identificats i prioritzats aquests punts, però que 
depenen del Pla de rehabilitació integral, que els hauria de permetre donar-hi solució. Manifesta 
que confien a tenir un pressupost municipal prou dotat econòmicament per fer aquestes 
actuacions, entre d’altres.  

D’altra banda, assenyala que, atès que el barri del Verdum s’incorpora al Pla de Barris, és 
probable que es pugui abordar alguna d’aquestes actuacions des del Pla de Barris. A més, 
remarca que, en el procés participatiu que s’ha obert recentment per al Pla de Barris, els veïns 
tindran tota la capacitat per opinar, suggerir i impulsar projectes. 

La Sra. Sendra llegeix diverses preguntes del Sr. Ricardo Domingo, de l’Associació de Veïns de 
Prosperitat: «Des de l’Associació de Veïns de Prosperitat volem saber si el PAD preveu la 
realització del projecte executiu dels equipaments del solar de la Ideal Plàstica Flor i si es 
preveu començar les obres en aquest mandat. Era un compromís de l’Ajuntament per al mandat 
2012-2015. La millora dels carrers a Prosperitat. L’estudi i pla d’erradicació de la teulada 
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d’amiant de l’escola Prosperitat i de l’institut Galileo Galilei. Un destí per al solar de Molí-Via 
Favència de sòl qualificat com a equipament esportiu on s’havia d’ubicar la piscina municipal. El 
compliment del conveni perquè una part de l’edifici de Telefònica del carrer Boada sigui destinat 
a equipament.» 

El regidor del Districte Sr. Marcé explica que l’objectiu del Govern pel que fa a la Ideal Plàstica 
Flor és elaborar el projecte en aquest mandat, si pot ser amb caràcter de projecte executiu. 
Precisa que en aquests moments això no està inclòs en el pressupost d’execució, però que 
disposen d’un pressupost inicial per poder elaborar el projecte.  

Respecte a la millora dels carrers de Prosperitat, afirma que és un element prioritari del Pla de 
Barris i que, per tant, confia que es puguin fer les accions oportunes.  

Pel que fa a l’amiant, remarca que és una qüestió que estan obligats a resoldre, però que ja 
van dir en el seu moment que els problemes d’amiant a les escoles s’estan recollint a escala 
municipal per tractar-los com un paquet. A més, assenyala que aquesta responsabilitat no 
afecta només el Districte, que la té indirectament, sinó sobretot el Consorci d’Educació.  

Manifesta que desconeix els detalls del conveni relatiu a l’edifici de Telefònica del carrer Boada, 
però que demanarà més informació sobre aquest tema i farà arribar la resposta al Sr. Domingo. 

La Sra. Sendra llegeix la pregunta del Sr. Miguel Giménez, de Convivim Porta: «A l’ordre del dia 
cap grup fa referència a la reubicació de pipicà de Can Dragó. Els veïns i associats de Convivim 
Porta segueixen i ho seguiran demanant a cada Consell Plenari fins que s’aconsegueixi la seva 
reubicació. Se’ns diu que és un emplaçament inadequat i que el parc infantil s’ha de renovar. 
Recordar que en l’últim Ple del Govern anterior es va aprovar per majoria la reubicació. 
Preguntem: hi ha data per a aquestes actuacions? Hi ha pressupost per a aquestes actuacions? 
Hi ha data i pressupost per a la reubicació del pipicà i per arreglar el parc infantil?» 

El regidor del Districte Sr. Marcé indica que aquest és un tema recurrent del qual ha parlat 
moltes vegades.  

Recorda que el pipicà de Can Dragó es va instal·lar després d’un procés participatiu i que, per 
tant, té una lògica correcta. Explica que ha dit diverses vegades als veïns que creia que aquest 
espai podia ser reubicable, però que no és una qüestió que es pugui plantejar com una acció 
directa del Districte. Afirma que s’ha d’obrir un procés de converses i analitzar aquest tema amb 
cert detall, però que segurament s’ha d’obrir un debat que afecti no només aquells que 
qüestionen la ubicació del pipicà, sinó també aquells que la defensen. Manifesta que és un tema 
que tenen sobre la taula i que ell no defuig parlar-ne, però que han d’esperar a veure com el 
poden entomar en el marc del nou pressupost. 

La Sra. Sendra llegeix la pregunta de la Sra. Maria Pilar Antón: «S’han fet cribratges de PCR al 
nostre barri però per a persones fins a 58 anys. Per què es limita a aquesta edat? Em sembla 
una discriminació cap a la gent que som més grans.» 

En representació del govern, La consellera Sra. Sheila Maria Guerra Andrés (PSC) explica que 
els criteris sobre els cribratges els ha marcat el CatSalut, però que, tot i així, s’ha fet la prova a 
qualsevol persona que ha anat als espais on es duien a terme. 

La Sra. Sendra llegeix la pregunta del Sr. José Manuel Morilla, de la Trinitat: «Intervenir i 
preguntar sobre el programa PAM 2020, l’illa del Mercat de Montserrat i els pressupostos de 
l’Ajuntament.» 
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Manifesta que, atès que el Sr. Morilla no està connectat, demanaran a l’equip de govern que li 
truquin, tenint en compte que tampoc queda gaire clara quina és la pregunta i no se’l pot 
respondre per escrit.  

El regidor del Districte Sr. Marcé afirma que així ho faran. 

Pel que fa al Mercat de Montserrat, recorda que ja han dit que està inclòs en el pressupost 
d’inversions i que, per tant, s’abordarà la seva construcció en aquest mandat. Explica que en 
aquests moments estan elaborant el projecte definitiu, que està molt avançat, i que se n’haurà 
de parlar no només amb els usuaris i els paradistes del mercat, cosa que ja s’està fent, sinó 
també amb els veïns, atès que afecta la plaça i es reconvertirà una part de l’edifici actual, que 
tindrà un ús públic. Afirma que, per tant, es tracta d’una operació que té un impacte important 
sobre el barri.  

Quant al pressupost de l’Ajuntament, recorda que l’han explicat abans.  

Indica que, en tot cas, parlaran amb el Sr. Morilla. 

La Sra. Sendra llegeix la pregunta de la Sra. Concepción Rodríguez: «Sobre el control que hi ha 
sobre les bicicletes i els patinets elèctrics a la cantonada d’Andreu Nin amb Pintor Alzamora, 
que hi ha un percentatge molt elevat que no veuen o volen veure el semàfor i, quan arranquen 
els cotxes del semàfor d’Andreu Nin, segueixen passant. No es respecta el semàfor, no paren. 
Es pot regular que tant les bicicletes com els patinets elèctrics es parin en els semàfors 
vermells?» 

El regidor del Districte Sr. Marcé assenyala que aquesta pregunta té a veure amb 
comportaments pocs cívics. Recorda que els semàfors vermells indiquen que no es pot passar i, 
també, que no es pot circular amb bicicleta ni amb patinet elèctric per les voreres. Explica que, 
en tot cas, està bé saber que en aquesta zona passa això i que es tracta de trobar la manera 
que els usuaris d’aquests vehicles tinguin un comportament cívic adequat. 

Un cop llegides i contestades les preguntes formulades pels ciutadans/es, la presidenta del 
Consell del Districte es torna a disculpar per les incidències tècniques que hi ha hagut en la 
sessió d’avui i agraeix la paciència i l’interès de les persones que encara segueixen el plenari. 
També agraeix als membres del Consell Plenari la seva actitud, malgrat les tensions que hi ha 
hagut, i afirma que en grups petits com aquest és on es poden trobar les formes de diàleg. 
Finalment desitja un bon Nadal a tothom. 

 
La presidenta del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 21.43 hores 
del 14 de desembre de 2020. 
 
 
Vist i plau 
 
La presidenta del Consell    El secretari del Districte 
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