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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
SESSIO ORDINÀRIA DE 23 de MARÇ DE 2022 
 
 
ACTA 
 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Nou Barris, amb pantalla central de control 
el 23 de març de 2022, s’hi reuneix el Consell Plenari en sessió ordinària, sota la 
presidència de Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas (ERC). Hi concorren el Regidor del 
Districte, Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol (PSC), el regidor adscrit Il·lm. Sr. Jordi 
Martí Galbis (JuntsxCat) i els consellers/eres Srs/es Sheila María Guerra Andrés (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), 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 Yeray Mellado Garcia (BxCanvi) , assistits pel secretari delegat, Sr. Ricardo 
Fernández Aranda, que certifica. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits l’Il·lma Sra. Janet Sanz Cid (BComú) i 
Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila (PPC) així com la consellera Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) 
aquesta última per malaltia, si bé segueix el desenvolupament de la sessió per 
videoconferència. 
 
La sessió se celebra íntegrament de forma presencial pels membres del Consell Plenari, 
amb les mesures de seguretat establertes a la Resolució SLT 541/2022, de 2 de març, 
per qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i de forma 
semipresencial pel públic, amb inscripció prèvia, distància interpersonal de seguretat i 
registre d’entrada respecte dels assistents físicament a la sala de plens, a distància per 
videoconferència per les persones que ho van demanar de forma anticipada i per 
streaming a través del canal youtube. 
 
El Secretari delegat constata la identitat de tots els membres del Consell Plenari del 
Districte presents a la sala, així com l’existència de quòrum legal. 
 
La Presidència obre la sessió a les 18.15 h. 
 
La Sra. Presidenta del Consell del Districte dona la benvinguda a tots els membres del 
Consell Plenari i dona la benvinguda tant al públic present a la sala com aquells que 
segueixen la sessió a través de videoconferència o l’streaming. 
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Abans de començar la sessió es guarda un minut de silenci en suport i afecte del poble 
ucraïnès. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior i del Consell Ciutadà: 

 
Es donen per llegides l’acta de la sessió ordinària de 14 de desembre de 2021 del 
Plenari del Consell del Districte de Nou Barris i de la sessió del Consell Ciutadà, 
celebrada en la mateixa data, l’esborrany de les quals han estat trameses a tots els 
membres del Consell; i S’APROVEN al no formular-se cap oposició a les mateixes. 
 
2.- Cartipas: 
 

A) En compliment de l’article 5, apartat segon del Reglament Orgànic Municipal, es 
procedeix al següent 
 

Pressa de possessió de nova consellera de Nou Barris pel Grup Municipal de BComú, 
Sra. Rosa Martín Vega, un cop nomenada membre del Consell Municipal del districte de 
Nou Barris per Decret d’Alcaldia de data 16 de desembre de 2021, per raons 
d’urgència, davant la presidenta del Consell del Districte i donant compte al Consell 
Plenari del Districte de Nou Barris 
 

B) En compliment de l’article 4.3 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 
la resolucions següents: 

 

1)  Decret d’Alcaldia de 16 de desembre de 2021 de nomenament de la Sra. Rosa 

Martin Vega, membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris en 

substitució del Sr. Carlos Izquierdo Lázaro 

2) Decret del Regidor del Districte de data 17 de febrer de 2022 de fixació del règim 

de dedicació de consellera de Districte.  

3) Decret del Regidor del districte de data 17 de febrer de 2022 de modificació del 

cartipàs del Districte 

4) Decret d’Alcaldia de data 20 de gener de 2022 relatiu al canvi de denominació del 

Grup Municipal de Barcelona pel Canvi que passa a denominar-se Grup Municipal 

Valents  

3.-  Part informativa 
 
En compliment  de l’article 36.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 
Districtes, es comunica el següent: 
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3.1) Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat dels següents períodes. a) del 16 de novembre de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2021; b) del 1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022. 
 
El conseller Sr. Sangrà (ERC) manifesta que ja ha fet arribar a la secretaria del districte 
mitjançant correu electrònic la relació de contractes a revisar i els/les consellers/eres 
Srs/es. Barreña (PPC) i Martin (Cs) manifesten que ho demanaran per correu electrònic 
adreçat a la secretaria del districte. 
 
3.2) Mesura de Govern: Pla d’Acció Social Nou Barris 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Flaquer (BComú), Mellado (Valents), Barreña 
(PPC), Martín (Cs), Cuspinera (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat). 
 

  3.3) Informe Regidor.  
 

Intervenen el Sr. Regidor del Districte, els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (Valents), 
Barreña (PPC), Martín (Cs) i Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat). 
 
Pel públic, intervenen els/les Srs/es. Elia Herranz (AAVV Prosperitat), Andrés Naya, 
Santiago, Francisco Ruiz Flores i Adrià Ventura Ramos. 
 
4.- Part decisòria/executiva 

 
Proposar a l’Alcaldia el nomenament com a Vice-president/a del Consell del Districte de 

Nou Barris del Conseller que designi el Consell del Districte, de conformitat amb allò 

disposat a l’art. 15 de les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes. 

No hi ha intervenció dels Grups Municipals i es passa directament a la votació de la 
candidata Sra. Alexandra López Lorente (BComú) com a vicepresidenta del Consell del 
Districte. 
 
S’APROVA per majoria proposar a l’Alcaldia el nomenament de la consellera Sra. 
Alexandra López Lorente (BComú) com a vicepresidenta del Consell del Districte amb la 
votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Partit Popular de Catalunya (15 vots a favor), el vot en 
contra de Valents (1 vot en contra) i l’abstenció de Ciutadans (2 abstencions). 
 
5.-  Part d’impuls i control 

 
5.1. Proposicions d’acord/declaracions de grup 

 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya  
 
Que el govern del Districte -juntament amb l’IBE, l’IMPD o els organismes que 
s’escaiguin-elabori un "Programa de Foment de l'Esport Inclusiu" per al Districte amb 
un horitzó 2023- 2027, que contempli mesures de promoció, augment i diversificació 
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de l’oferta; mesures de suport a clubs, entitats i equipaments; i mesures de difusió de 
les activitats que aquests realitzen; incloent-hi tant els esports adaptats, com les 
categories Special, com el suport a tota activitat inclusiva destinada a col·lectius o 
casos concrets (TEAs, etc.). 

 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Sangrà (ERC), Mellado (Valents), Barreña 
(PPC), del Olmo (Cs) i Ramírez (Govern PSC-BComú). 
 
Pel públic intervé el Sr. Bertrand de Five 
 
NO S’APROVA per majoria aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, 
amb la votació favorable d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular de Catalunya i Valents (7 vots a favor), el vot en contra del Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú (11 vots en contra) i cap abstenció. 
 
Del Grup Municipal Ciutadans 
 
Por lo expuesto con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris 
implementar: -Recursos específicos para las personas mayores de nuestro distrito y 
que puedan asistir de manera individual para que se les ayude en los trámites dirigidos 
a las instituciones, para hacer llegar a los organismos pertinentes las solicitudes y/o 
sugerencias; - Agilizar los trámites de la Administración pública para que se les pueda 
dar respuesta a la mayor brevedad posible 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Martín (Cs), Mellado (Valents), Barreña 
(PPC), Cuspinera (ERC) i Nieto (Govern PSC-BComú) 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, amb 
el següent text transaccionat amb el Govern del Districte: 
 
Por lo expuesto con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris: - 
Ampliar los recursos específicos para las personas mayores de nuestro distrito en los 
trámites dirigidos a la Administración municipal, para hacer llegar a los organismos 
pertinentes las solicitudes y/o sugerencias; - Revisar los trámites de la Administración 
municipal para poder agilizarlos y así poder dar respuesta a la mayor brevedad posible 
 
Del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya 
 
Que el ayuntamiento de Nou Barris inste al órgano competente para que prevea y 
reserve una partida presupuestaria suficiente para poder llevar a cabo el cambio de 
césped artificial del campo municipal de futbol de la Guineueta una vez termine esta 
temporada de 2021-2022 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC), Mellado (Valents), del Olmo 
(Cs), Sangrà (ERC) i Ramírez (Govern PSC-BComú). 
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S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, amb 
el següent text transaccionat amb el Govern del Districte: 
 
Que el Ayuntamiento de Nou Barris inste al órgano competente para que se inicie la 
Redacción del Proyecto del Campo Municipal de la Guineueta antes de la finalización 
del presente mandato, para que se renueve el césped artificial en la siguiente 
planificación de cambios de césped de la ciudad de Barcelona 
 
Del Grup Municipal Valents 
 
1.Instar al gobierno del Distrito de Nou Barris a que disponga los recursos necesarios 
para que la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), situada en la sede del distrito, 
disponga de un punto de atención especializado para atender a propietarios y vecinos 
que sufren los problemas de la ocupación ilegal de inmuebles; 2. Instar al 
Ayuntamiento de Barcelona a que inicie los trabajos necesarios para que la aplicación 
móvil, ‘Barcelona a la Butxaca’, incorpore un apartado que permita a los ciudadanos 
denunciar e informar rápidamente a la administración y la policía ante possibles 
intentos de nuevas okupaciones con el fin de desalojar de manera inminente y evitar la 
ocupación prolongada del inmueble: 3. Instar al Ayuntamiento de Barcelona a la 
creación de un censo de pisos y locales ocupados ilegalmente en el distrito que se 
actualice trimestralmente para conocer de primera mano la realidad de las 
okupaciones; 4. Instar a la Mesa de Emergencia Habitacional a hacer efectiva la 
entrega de las viviendas ya concedidas a las personas en riesgo de exclusión social. 

 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (Valents), Barreña (PPC), Del Olmo 
(Cs), Román (ERC) i Recio (Govern PSC-BComú). 
 
NO S’APROVA per majoria aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, 
amb la votació favorable de Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i Valents (4 vots a 
favor), el vot en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú i 
Esquerra Republicana de Catalunya (14 vots en contra) i cap abstenció 
 
5.2 Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el govern del Districte dugui a terme les gestions i processos necessaris i insti a la 
realització dels que no siguin competència seva, per tal que abans de finalitzar el 
present mandat es puguin iniciar els treballs de reforma integral de l’àrea del barri de 
la Guineueta coneguda com a «Fase 4», pendent d’execució des de fa anys, i que 
contempli tots els àmbits d’actuació demandats per les representants veïnals 
 
Intervenen el conseller Srs. Sangrà (ERC) i l’Il·lm. Sr. Regidor (Govern PSC-BComú)) 
 
ACCEPTAT 
 
ERC accepta el calendari tècnic exposat pel Regidor del Districte 
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Del Grup Municipal Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad rogamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris y entes oportunos, que faciliten una comparativa de servicios y objetivos de la 
nueva prueba piloto (Vila Veïna) con respecto al anterior proyecto de Superilla en el 
barrio de Vilapicina y Torre Llobeta 
 
Intervenen les conselleres Sres. Martín (Cs) i Flaquer (Govern PSC-BComú) 
 
ACCEPTAT  
 
Del Grup Municipal Ciutadans 

 
Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris y entes oportunos, a realizar las actuaciones necesarias en “La Rambleta”, 
ubicada en la Calle Pablo Iglesias, entre la Calle Flor de Neu y Via Favencia, para 
subsanar las deficiencias existentes y demandas por los vecinos y comerciantes 
 
Intervenen els consellers Srs. Del Olmo (Cs) i Bouzon (Govern PSC-BComú)  
 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya 
 
Que se estudie conjuntamente con la Asociación Catalana de Víctimas de 
Organizaciones Terroristas la mejor fórmula para embellecer y honrar el monolito 
recordando a las víctimas 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Martín (Govern PSC-BComú) 

ACCEPTAT amb el següent text transaccionat: 

Que el Ayuntamiento de Nou Barris eleve a la dirección de arquitectura urbana y 

patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona para que se embellezca y se honre el 

monolito recordando a las víctimas de atentados terroristas sito en Rio de Janeiro nº 3 

Del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya 
 
Solicitamos que se estudie la posibilidad de que las familias con menores a cargo que 
están en situación precaria y de exclusión social y que residen en Torre Baró se les 
busque una salida a dicha situación, empezando por estudiar el traslado de alguna de 
ellas a las 13 viviendas vacías situadas en la avda. Escolapi Cáncer 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Recio (Govern PSC-BComú) 
 
NO ACCEPTAT  
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5.3 Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra republicana de Catalunya 
 
Del total de locals comercials comprats a Barcelona amb aquesta iniciativa: Quants 
s’han adquirit al Districte de Nou Barris. On estan ubicats? Quin ús se’ls atorgarà? Com 
es procedirà per a que siguin utilitzats? 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Cuspinera (ERC) i Rodríguez (Govern PSC-
BComú) 
 
ES DONA PER TRACTADA 
 
Del Grup Municipal Valents 
 
Después de dos años de pandemia, continuadas restricciones al comercio y la 
hostelería y una crisis económica con una recuperación lenta e incierta, ¿Qué planes 
tiene el gobierno de Nou Barris para la reactivación definitiva del comercio del distrito? 

Intervenen el conseller Sr. Mellado (Valents) i l’Il·lm. Regidor del Districte (PSC) 

ES DONA PER TRACTADA 
 
5.4 Demandes de seguiment 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

Que s’informi del curs d’execució de la proposició aprovada pel ple del Consell del 
Districte del dia 18 de març de 2021 amb el següent contingut: 
 
«Que el Govern del Districte posi en marxa les mesures necessàries per tal que 
l’Ajuntament de Barcelona i el Àrea Metropolitana de Barcelona arribin a una solució 
que permeti donar seguretat jurídica a les 180 famílies que habiten els edificis 
construïts per REGESA garantint un habitatge de lloguer assequible i social.» 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Román (ERC) i Recio (Govern PSC-BComú) 
 
ES DONA PER TRACTADA 

Del Grup Municipal Ciutadans 

Que el Gobierno haga firme su compromiso y nos facilite el “Plan de Mejora y Usos del 

Mercado de Ciudad Meridiana”, tal como se acordó en la sesión plenaria del mes de 

mayo del 2021.  
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“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/eres. Martín (Cs) i Rodríguez (Govern PSC-

BComú) 

ES DONA PER TRACTADA 

6.- Precs i preguntes del públic assistent al 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: 
 

 Bertrand de Five 
 Raquel Vernedas Parra 

 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del 
Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 22:24 hores del dia 23 de març de 2022. 
 
 


