
 
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 

 

1 
 

 
CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
SESSIO ORDINÀRIA DE 18 DE MARÇ DE 2021 
 
ACTA 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Nou Barris, el 18 de març 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 regidors adscrits, l·lma. Sra. Maria 
Magdalena Barcelo Verea (Cs) i Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis (JuntsxCat); el Regidor del 
Districte, Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol (PSC), 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. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits l’Il·lma Sra. Janet Sanz Cid (BComú) i 
Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila (PPC). 
 
Hi és present el gerent del Districte, Sr. Gabriel José Duarte García 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 18:50 
hores. 
 
 
1.- Aprovació actes sessions anteriors: 

 
1.1  Aprovació de l’acta del plenari ordinari del 14 de desembre de 2020 
1.2  Aprovació de l’acta del Consell Ciutadà del 10 de desembre de 2020 

S'aproven 
 
 
2.- Cartipas: 
 
En compliment de l’article 4.3 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions i comunicacions següents: 
 
2.1 Decret d’Alcaldia, de 11 de març de 2021 de nomenament Sr. Jordi Bouzon 

Magriña, membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris pel Grup 
Municipal del PSC en substitució del Sr. Sergio Nieto Sánchez i pressa de 
possessió de l’esmentat conseller 
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2.2 Comunicació efectuada en data 8 de març de 2021 vers el canvi de portaveu del 

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). 
 

2.3 Redistribució dels consellers/eres del grup municipal del PSC en els diferents 
òrgans de govern i participació el Districte i conselleries per àrees 

 
 
3)  Part informativa 
 
En compliment  de l’article 36.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 
Districtes, es comunica el següent: 

 
3.1) Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat del 10 de novembre de 2020 al 19 de febrer de 2021 
 

   3.2) Mesura de Govern: Pla de Dinamització Econòmica i Comercial de Nou Barris 
2021-2024 

 
   3.3) Informe Regidor.  
 

 
4) Part decisòria/executiva 

 
 

4.1 INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a 
la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal 
 
Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú i 
l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular de 
Catalunya i Barcelona pel Canvi. 
 
APROVADA 
 
4.2 INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments 
d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i 
residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 
 
Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú i 
l’abstenció, desfavorable d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de 
Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i Barcelona pel Canvi. 
 
APROVADA 
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4.3 INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Passatge dels Tallers 
del Ferrocarril del Nord a l’espai comprés entre l’Avinguda Rio de Janeiro, Passeig 
d’Andreu Nin i entre els carrers Pintor Alzamora i Garrofers i elevar la proposta a la 
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona. 

Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular de Catalunya i 
l’abstenció de Barcelona pel Canvi 
 
APROVADA 
 
4.4 INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Jardí de Pilar Espuña 
a l’espai format per l’interior d’illa entre els carrers Doctor Pi i Molist, Sant Iscle i 
Passatge de Ricard Canals i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels 
carrers de Barcelona. 
 
Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular de Catalunya i 
l’abstenció de Barcelona pel Canvi 

 
APROVADA 

 
5)  Part d’impuls i control 

 
5.1) 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 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 
 
Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i 
Barcelona pel canvi 
 
APROVADA 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
 
Por lo expuesto con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris: 1) 
A implantar una prueba piloto de reciclaje de envases basándose en los Sistemas de 
Depósito, Devolución y Retorno “SDDR” en el Distrito de Nou Barris; 2) Que se 
estudie, la creación de un sistema, tipo tarjeta/reciclaje, para que el beneficio de 
explotación de estas máquinas sea repercutido al usuario/contribuyente que recicle 
mediante diversas opciones como, por ejemplo, bonificaciones en los impuestos, tasas 
o transportes municipales. 
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Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i Barcelona pel 
canvi, desfavorable del Partit dels Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú 
i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
REBUTJADA 
 
Del grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
 
Que se tomen las medidas oportunas y con carácter urgente con Endesa para acordar 
una solución definitiva a corto plazo de estos cortes de luz en la zona norte del distrito 
 
 
Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i 
Barcelona pel canvi 
 
APROVADA 
 
Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Que el Govern del districte impulsi un pla de formació, accessible telemàticament per a 
tothom que ho demani, en matèries financeres, de crèdit i asseguradores pels 
ciutadans de Nou Barris. Aquesta formació s’haurà de difondre adequadament, tenir el 
suficient nivell de detall per resoldre qualsevol dubte en les relacions amb entitats 
bancàries, de crèdit i asseguradores i mantenir-se actualitzada per incorporar novetats 
normatives i de productes 
 
 
Votació favorable d’Esquerra Republicana de Catalunya i Barcelona pel canvi, 
desfavorable del Partit dels Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú i 

l’abstenció de Ciutadans i Partit Popular de Catalunya. 
 
REBUTJADA 
 
5.2 Precs 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Demanem al govern del Districte que elabori un pla estratègic d'infraestructures i 
recursos interdisciplinaris, que doti el districte de nous espais culturals i que permeti el 
desenvolupament, en el menor temps possible, d’un projecte integral d’Escola 
Municipal de Música i d’arts escèniques a Nou Barris 
 
REBUTJAT 
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Del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el govern del Districte, juntament amb la Regidoria de Mobilitat i TMB, presenti, en 
el termini de sis mesos, una proposta de millora del servei de transport públic entre els 
barris de Verdum i de Porta i el CAP de Rio de Janeiro que contempli l’augment de 
freqüències, la modificació de recorreguts, servei de transport a demanda o qualsevol 
altra mesura que permeti millorar l’accessibilitat per als usuaris de forma eficaç. 
 
Es presenta el text transaccionat següent: 
 
Que el govern del Districte, juntament amb la Regidoria de Mobilitat i TMB, presenti, 
una proposta de millora del servei de transport públic entre els barris de Verdum i de 
Porta i el CAP de Rio de Janeiro que contempli l’augment de freqüències, la 
modificació de recorreguts, servei de transport a demanda o qualsevol altra mesura 
que permeti millorar l’accessibilitat per als usuaris de forma eficaç. 
 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris a coordinar e impulsar junto a los responsables de los equipamientos deportivos 
y clubs del distrito, una campaña de promoción sobre el deporte y de los 
equipamientos deportivos de Nou Barris, resaltando la seguridad sanitaria que han 
demostrado estas instalaciones para los usuarios durante la crisis del Covid-19, su 
buena gestión y los beneficios que representan el deporte para la salud. 
 
Es presenta el text transaccionat següent: 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou 
Barris y “Institut Barcelona Esport – IBE”, a coordinar e impulsar junto a los 
responsables de los equipamientos deportivos y clubs del distrito, una campaña de 
promoción sobre el deporte y de los equipamientos deportivos de Nou Barris, 
resaltando la seguridad sanitaria que han demostrado estas instalaciones para los 
usuarios durante la crisis del Covid-19, su buena gestión y los beneficios que 
representan el deporte para la salud. 
 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Instar a Transportes Metropolitanos de Barcelona para que, con la mayor urgencia 
posible, estudien la posibilidad de cambiar la parada de autobús 973 con el fin de 
evitar riesgos innecesarios para la seguridad de los transeúntes 
 
 
ACCEPTAT 
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Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
1º.- Que se estudie la posibilidad de poner un paso de cebra en el cruce detallado 

anteriorment; 2º.- En caso contrario, ¿se piensa tomar alguna medida concreta para 

paliar dicha deficiencia? 

 
ACCEPTAT 
 
 
Que el Govern impulsi una campanya per donar a conèixer a tots els habitants del 
districte els diferents òrgans de participació i representació, posant èmfasi en la 
importància que té el govern de la ciutat en el seu dia a dia 
 
 
Es presenta el text transaccionat següent: 
 
 
Que el Govern impulsi una estratègia de comunicació per donar a conèixer a tots els 
habitants del districte els diferents òrgans de participació i representació, posant 
èmfasi en la importància que té el govern de la ciutat en el seu dia a dia 
 
 
ACCEPTAT 
 
 
5.3 Preguntes 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 

Por los motivos expuestos con anterioridad, preguntamos al Gobierno del Distrito de 

Nou Barris: 

¿Van a tener en cuenta el Distrito y el IMM, dentro del Plan General de obras de 

mercados, el proyecto presentado por los comerciantes del Mercado de Canyelles 

sobre la instalación de un sistema de ventilación mediante hélices que ayudarían a 

evitar por un lado, las caídas que se producen por culpa de la humedad en el 

pavimento y por otro, a mejorar la climatización del Mercado Municipal? 

 

ES DONA PER TRACTADA 
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6) 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 a cinc ciutadans/es que han formulat al Govern preguntes 

de forma anticipada 

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 22:36 hores. 
 
 
 


