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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
 
SESSIO ORDINÀRIA DE 13 DE MAIG DE 2021 
 
 
ACTA 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Nou Barris, amb pantalla central de control 
el 13 de maig de 2021, s’hi reuneix el Consell Plenari en sessió ordinària, sota la 
presidència de Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas (ERC). Hi concorren, com a regidor 
adscrit, Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis (JuntsxCat); el Regidor del Districte, Il·lm. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol (PSC) i els consellers/eres Srs/es Sheila María Guerra 
Andrés (PSC), Sara Belbeida Bedoui (PSC), Jordi Bouzon Magriña (PSC), Antoni Pallarès 
Davó (PSC), Dídac Ramírez Casas (PSC), Sonia Nieto Sánchez (PSC), Andrés Rodríguez 
Domínguez (PSC), Carolina Recio Cáceres (BComú), Esther Flaquer García (BComú), 
Carlos Izquierdo Lázaro (BComú), Alexandra López Lorente (BComú), Guillem Gabarnet 
Colomines (BComú), Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC), Montserrat Cuspinera Inglés 
(ERC),  Miquel A. Román i Pérez (ERC), Juan del Olmo Fernández (Cs), Noemí Martín 
Peña (Cs), Javier Barreña Flores (PPC) i Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi), assistits pel 
secretari delegat, Sr. Ricardo Fernández Aranda, que certifica. 
 
Hi és present el gerent del Districte, Sr. Gabriel José Duarte García 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits l’Il·lma Sra. Janet Sanz Cid (BComú), 
Il·lma Sra. Maria Magdalena Barcelo Verea (Cs) i Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila (PPC). 
 
La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons 
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19. 
 
El Sr. Secretari delegat constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els 
consellers que assisteixen a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència 
gestionat des de la referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència 
de quòrum legal. 
 
La Presidència obre la sessió a les 18.43 h. 
 
La Sra. Presidenta del Consell del Districte dona la benvinguda a tots els membres del 
Consell Plenari, tant els que es troben presents a la sala com els que ho segueixen per 
videoconferència. Així mateix saluda i dona la benvinguda tant al públic connectat per 
videoconferència com aquells que segueixen la sessió a través de l’streaming. 
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

 
Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària de 18 de març de 2021 del Plenari del 
Consell del Districte de Nou Barris, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els 
membres del Consell; i S’APROVA al no formular-se cap oposició a la mateixa. 
 
2.- Proces participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona: presentació 
propostes relatives a benestar i salut IE Trinitat Nova 
 

En compliment de l'article 22.3 vers acord de Junta de portaveus sobre la modificació 
de l’ordre del dia en relació amb l’article 38.2 vers la intervenció de la ciutadania en el 
plenari, preceptes continguts a les Normes Reguladores de Funcionament dels 
Districtes, intervenen la Sra. Elisenda Valles (monitora de l’IE Trinitat Nova) i les 
alumnes Farwa Baig i Luna Bittencourt per a exposar les conclusions/propostes en 
matèria de benestar i salut, amb exhibició d’un vídeo en el que intervenen altres 
alumnes de l’Institut. 
 
Per part dels grups municipals, intervenen la Sra. Presidenta del Consell del Districte, 
els/les consellers/eres Srs/es. Elicegui (BxCanvi), Barreña (PPC), Martín (Cs), Sangrà 
(ERC), Flaquer (BComú) i Rodríguez (PSC), el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat) i el 
Sr. Regidor del Districte de Nou Barris. 
 
ES DONA PER TRACTAT 
 
3.- Cartipas: 
 
En compliment de l’article 4.3 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents: 
 

Decrets del Regidor del Districte de dates 24 de març de 2021 i 9 d’abril de 2021 de 
fixació del règim de dedicació de consellers de Districte 
 
 
4)  Part informativa 
 
En compliment  de l’article 36.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 
Districtes, es comunica el següent: 

 
4.1) Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat del 23 de febrer de 2021 al 19 d’abril de 2021 
 

  4.2) Informe Regidor.  
 

Intervenen el Sr. Regidor del Districte els/les consellers/eres Srs/es. Elicegui (BxCanvi), 
Barreña (PPC), Del Olmo (Cs), Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat) 
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4.3) Informe: Pla de Barris 2022-2024 
 

Intervenen el Sr. Regidor del Districte, els/les consellers/eres Srs/es. Elicegui 
(BxCanvi), Barreña (PPC), Martín (Cs) i Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí 
(JuntsxCat). 
 
Per part del públic, intervé en connexió telemàtica el Sr. Ventura Ramos 
  
5) Part decisòria/executiva 

 

5.1 INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Plaça del Maquis a 

l’espai comprés entre els carrers Valldemosa, Alcudia i Felanitx i elevar la proposta a la 
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Izquierdo (BComú), Elicegui (BxCanvi), 
Barreña (PPc), Martín (Cs) i Román (ERC) 
 
S’APROVA la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya i 
l’abstenció de Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i Barcelona pel Canvi. 
 

5.2 INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Plaça Trobada a 

l’espai situat entre el carrer dels Nous Barris i Port Lligat i elevar la proposta a la 
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 
 

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Izquierdo (BComú), Elicegui (BxCanvi), 
Barreña (PPC), Martín (Cs) i Cuspinera (ERC) 
 

S’APROVA la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya i 
Partit Popular de Catalunya i l’abstenció de Ciutadans, i Barcelona pel Canvi. 
 
5.3 APROVAR la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2021 

per al Districte de Nou Barris i elevar-les com a tal als òrgans centrals competents per 

a la seva aprovació 

Es proposa concedir les medalles d’honor de la ciutat 2021 a les següents entitats: Eix 
Fabra Centre i Club de Futbol Montañesa 
 
Intervenen la Sra. Presidenta del Consell del Districte, els/les consellers/eres Srs/es. 
Ramírez (PSC), López (BComú), Elicequi (BxCanvi), Barreña (PPC), Martín (Cs) i Sangrà 
(ERC) 
 
S’APROVEN per unanimitat ambdues propostes d’acord en debat. 
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6)  Part d’impuls i control 

 
6.1. a) Proposicions d’acord/declaracions de grup 

 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  
 

Que el Govern del Districte posi en marxa les mesures necessàries per tal de fer 
possible iniciar la construcció d’un ascensor que connecti el carrer Miguel Hernández 
amb el carrer Juan Ramón Jiménez i l’edifici Pau Casals de Canyelles aquest any 2021. 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Román (ERC), Elicegui(BxCanvi), Barreña 
(PPC) i Martín (Cs) i el Sr. Regidor del Districte. 
 
Per part del públic intervé amb pregunta anticipada la Sra. Rosa Mª López 
 

S’APROVA aquesta proposició d’acord/declaració de grup amb els vots a favor 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i 
Barcelona pel Canvi (7 vots a favor) i l’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya 
i Barcelona en Comú (12 abstencions) 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris y entes oportunos a realizar un Plan de Mejora y Usos del Mercado de Ciudad 
Meridiana, ubicado en el Barrio de Ciudad Meridiana, para adecuarlo al modelo de 
mercados impulsado desde el propio Ayuntamiento para hacer frente a las nuevas 
dinámicas económicas, sociales y tecnológicas, y así obtener una regeneración del 
comercio de proximidad y fortalecer la vertiente del mercado como centro de actividad 
social y cohesionador de la vida del barrio 
 

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Martín (Cs), Elicegui (BxCanvi), Barreña 
(PPC), Cuspinera (ERC) i Rodríguez (PSC) 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat 
 
Del grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Que el gobierno municipal se comprometa que a lo largo de la legislatura 2019-2023 
se realice el proyecto básico y el proyecto ejecutivo de dicho proyecto  
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC), Elicegui (BxCanvi), Del Olmo 
(Cs), Román (ERc) i López (BComú). 
 

Per part del públic intervé amb pregunta anticipada la Sra. Rosa Mª López 
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S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, 
amb el següent text transaccionat: 
 
Que el gobierno municipal se comprometa que a lo largo de la legislatura 2019-2023 
se realice el proyecto básico y busque los recursos económicos necesarios para 
elaborar el proyecto ejecutivo de dicho proyecto  
 
Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Que el Govern del districte estudiï la creació d’un hub per a empreses, en l’àmbit de la 
col·laboració universitària i empresarial, en l’espai que quedarà buit un cop migri el 
Mercat de Montserrat. Els projectes empresarials hauran d’estar tutoritzats per 
l’administració local i universitària, trobar un entorn de finançament favorable públic o 
privat, encaminar les petites empreses per l’entorn premercat de capitals (BME Growth 
a Espanya) i servir per posicionar la ciutat en sectors emergents com la telemedicina o 
la intel·ligència artificial, entre d’altres, o tenir per objecte el disseny de productes 
innovadors relacionats amb sectors madurs però d’alt valor afegit. 
 
Intervenen els/les consellers/ers Srs./es. Elicegui (BxCanvi), Barreña (PPC), Martín 
(Cs), Cuspinera(ERC) i Rodríguez (PSC) 
 
Per part del públic intervé amb pregunta anticipada la Sra. Rosa Mª López 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, 
amb el següent text transaccionat: 
 
Que el Govern del districte estudii la creació d'un HUB per a empreses, en l'àmbit de la 
col·laboració universitària i empresarial, en un espai adient a tal fi. Seria desitjable que 
els projectes estiguin tutoritzats per l'administració local i universitària, trobar un entorn 
de finançament favorable públic o privat, encaminar les petites empreses per l'entorn 
pre mercat de capitals (BME Growth a Espanya) i servir per posicionar el Districte en 
sectors emergents amb alts components d'innovació i de valor afegit, i que optimitzen 
el valor del talent i de la tecnologia. 
 
6.1.b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 

1. Instar al Govern de l’estat a treballar per aprovar una nova llei d’habitatge que 
permeti incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer i que garanteixi els 
drets de les persones a tenir un habitatge digne per sobre de interessos privats 
i especulatius.  

2. Instar al Govern de l’estat a allargar la moratòria de desnonaments fins que no 

s’aprovi una nova llei de l’habitatge per tal de protegir un major nombre de 

famílies en situacions de vulnerabilitat.  

3. Instar al Govern de l’estat a aprovar una regulació de preus de lloguer que 

permeti limitar els preus abusius dels lloguers actuals que ofeguen sobretot a la 

classe treballadora.  

4. Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar la inversió pública destinada 

a l’ampliació del parc de lloguer públic a Barcelona. 
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5. Reconèixer la tasca imprescindible de totes les entitats del districte en la seva 

tasca de defensa del Dret a l’Habitatge.   

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Recio (BComú), Elicegui (BxCanvi), Barreña 
(PPC), Del Olmo (Cs), Román (ERC) i Ramírez (PSC) 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord amb contingut de declaració 
institucional en debat, amb el següent text transaccionat amb PSC i ERC 
 
1.- Instar al Govern de l’estat a treballar per aprovar una nova llei d’habitatge que 
permeti incrementar el parc d ’habitatge públic de lloguer i que garanteixi els drets de 
les persones a tenir un habitatge digne per sobre de interessos privats i especulatius. 
  
2. Instar al Govern de l’estat a allargar la moratòria  de desnonaments fins que no 
s’aprovi una nova llei de l’habitatge per tal de protegir un major nombre de famílies en 
situacions de vulnerabilitat. 
  
3.- Instar al Govern  de l’estat a legislar per a permetre la limitació dels preus abusius 
dels lloguers que ofeguen especialment a la classe treballadora. 
  
4.-Instar al Govern de l’estat i de la Generalitat a incrementar pressupost destinat a 
polítiques d’habitatge, tenint present que es sector estratègic per cohesió social, 
transició ecològica i recuperació econòmica. 
  
5.- Instar a la Generalitat de Catalunya  a incrementar la inversió pública destinada a 
l’ampliació del parc de lloguer públic a Barcelona. 
  
6.- Reconèixer la tasca imprescindible de totes les entitats del districte en la seva tasca 
de defensa del Dret a l’Habitatge. 
 
 
6.2 Precs 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Demanem al Govern del Districte que faci les gestions oportunes per a que TMB 
garanteixi l'accessibilitat a les andanes a totes les estacions del metro del Districte tots 
els dies de la setmana, fent especial atenció a: L’accés a les andanes, els caps de 
setmana, a la Línia 4 parada de Via Júlia, amb caràcter urgent; l'accés als vagons de 
la parada de Virrei Amat L5 i fer accessible el canvi de direcció de la L5 a la parada de 
Vilapicina 
 
Intervenen les conselleres Sres. Cuspinera (ERC) i Flaquer (BComú) 
 
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT: 
 
Demanem al govern del districte que faci les gestions oportunes per a que TMB 

garanteixi tots els dies de la setmana, l’accés a les andanes, a la parada de la Via Júlia 

de la L4, el més aviat possible. 
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Del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
 
Que el govern del Districte prengui el compromís públic, i davant dels clubs usuaris de 
la pista del CEM Guineueta, de que es puguin reprendre les activitats d’estiu dels clubs 
ja a la nova instal·lació; que siguin ateses i adoptades en la mesura del possible les 
demandes sol·licitades pels clubs usuaris i que garanteixi que es mantindrà el model 
de gestió cívica de cara al futur 
 
Intervenen els consellers Srs. Sangrà (ERC) i Ramírez (PSC) 
 
REBUTJAT 
  
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris a impulsar una mesa de trabajo con entidades y vecinos de Trinidad Nueva para 
definir un Plan de Futuro y Usos en los terrenos de calle Palamós 43-45, conocidos 
como Benjamín, cuyos resultados tendrían que estar establecidos para finales de 
septiembre de 2021, para que las inversiones que se realicen en ellos tengan como 
objetivo cumplir el plan de futuro definido 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Del Olmo (Cs) i Flaquer (BComú) 
 
REBUTJAT 
 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris a impulsar desde la Sectorial de Discapacidad de Nou Barris y entes oportunos 
como el IMPD, a trabajar en la actualización y mejora de los convenios destinados a 
las entidades de personas con discapacidad, para que éstas dispongan de mayor 
respaldo en su día a día y sobre todo en las actividades que desarrollan entre el 
colectivo de nuestro Distrito y de la Ciudad 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Del Olmo (Cs) i Nieto (PSC) 
 
Pel públic intervé de forma telemàtica el Sr. Bertrand de Five 
 
ACCEPTAT 
 
 
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Que se tomen las medidas oportunas y se pongan los medios necesarios para que 
tanto los ascensores como las escaleras mecánicas tengan el mantenimiento 
adecuado 
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Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña 8PPC) i Belbeida (PSC) 
 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Que se estudie la posibilidad de intensificar con campañas de concienciación en 
medios, en RRSS, trípticos, puerta a puerta o los que se consideren más apropiados 
para concienciar a la ciudadanía de que la mejora de la convivencia y del civismo es 
beneficioso para el conjunto de la ciudad. 
 

Intervenen els consellers Srs. Barreña (PPC) i Bouzon (PSC) 

Per part del públic intervé amb pregunta anticipada la Sra. Rosa Mª López 
 
 
ACCEPTAT 

 
Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 
 
 
Que el Govern del districte impulsi una campanya, en col·laboració amb les principals 
centrals sindicals, per donar a conèixer a tots els habitants del districte la importància 
d’estar sindicat a l’hora de defensar els drets laborals. En especial en aquells sectors 
amb una sindicació més baixa, com la restauració, petit comerç o l'hoteleria 
 
Intervenen els consellers Srs. Elicegui (BxCanvi) i Bouzon (PSC) 
 
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT: 
 
Que el Govern del districte impulsi una campanya per donar a conèixer a tots els 
abitants del districte la importància d’estar sindicat a l’hora de defensar els drets 
laborals. En especial en aquells sectors amb una sindicació més baixa, com la 
restauració, petit comerç o l'hoteleria. 
 
 
6.3 Demanda de seguiment 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat pel Govern del Districte del dia 6 
de maig de 2020 amb el següent contingut: 
 
«Demanem al Govern districte un programa de mesures urgents per al comerç de Nou 
Barris que permeti detectar els comerços en situació de precarietat i en garanteixin la 
seva continuïtat; que impulsi des d’aquest moment una plataforma on-line del comerç 



 
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 

 

9 
 

del districte i que inclogui mesures per a garantir la sostenibilitat de les associacions 
de comerciants i en fomenti el seu reforçament.» 

Intervenen els/les conselelrs/eres Srs/es. Cuspinera (ERC) i Rodríguez (PSC) 

 

ES DONA PER TRACTADA 

 

7) Precs i preguntes anticipades del públic pel Plenari 

 

En compliment  de l’article 38.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 

Districtes es dona la paraula als/a les ciutadans/es següents: 

 Sra. Eugenia Castellanos. Respon el Regidor del Districte 

 Sra. Mª Pilar Calzada. Respon el Regidor del Districte 

 Sra. Mª Lluisa Serralta. Responen el Regidor del Districte i el conseller Sr. 
Izquierdo (BComú) 

 Sr. Luis Alonso Carrascal. Responen els consellers Srs. Elicegui (BxCanvi), 
Barreña (PPC), Del Olmo (Cs), Sangrà (ERC), Izquierdo (BComú) i el Regidor 
del Districte (PSC) 

 

ES DONEN PER TRACTADES 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del 
Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 22:41 hores. 
 
 
 


