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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  
CONSELL CIUTADÀ 

DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 

 
Data: 12 de desembre de 2019 
Horari: 18:00h  
Lloc: Sala de Plens del Districte 
 
 

Assistents 
 
 
Presidenta del Consell 
Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas (GMERC) 
 
Regidora del Districte 
Il·lma. Sra. Margarita Marí Klose (GMPSC) 
 
Consellers i conselleres 
 
Sheila María Guerra Andrés (GMDPSC) 
Sara Belbeida Bedoui (GMDPSC) 
Sergio Nieto Sánchez (GMDPSC) 
Antoni Pallarès Davó (GMDPSC) 
Dídac Ramírez Casas (GMDPSC) 
Sonia Nieto Sánchez (GMDPSC) 
Andrés Rodríguez Domínguez (GMDPSC) 

 
Carolina Recio Cáceres (GMDBComú) 
Esther Flaquer García (GMDBComú) 
Carlos Izquierdo Lázaro (GMDBComú) 
Alexandra López Lorente (GMDBComú) 
Guillem Gabarnet Colomines (GMDBComú) 
 
Joaquim Sangrà i Morer (GMDERC) 
Montserrat Cuspinera Inglés (GMDERC) 

Miguel Ángel Palos Nevado (GMDERC) 
 
Juan del Olmo Fernández (GMDCs) 
Noemí Martín Peña (GMDCs) 
 
Javier Barreña Flores (GMDPPC) 
 
Daniel Elicegui Serrate (GMDBxCanvi) 
 
Gerent 
Gabriel José Duarte García 
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Absents  
 
Janet Sanz Cid, regidora adscrita del GMBComú 
Maria Magdalena Barceló Verea, regidora adscrita del GMCs 
Josep Bou i Vila, regidor adscrit del GMPPC 
Jordi Martí Galbis, regidor adscrit del GMJuntsxCat 
 
 
Secretari 
Ricardo Fernández Aranda 

 

Nota prèvia: Al celebrar-se Junta Extraordinària de Portaveus a les 18:00 hores per a 
tractar diversos temes relatius al Consell Plenari ordinari que s’ha de celebrar a 
continuació del Consell Ciutadà, la sessió s’inicia a les 18:45 hores, prèvia 
comunicació al públic assistent per part del Gerent del Districte. 
 
Ordre del dia: 
 
PUNT ÚNIC.- Informe de la proposta de Pressupostos Municipals (de ciutat i de 
Districte) per al 2020. 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidenta del Consell del Districte inicia la 
sessió del Consell Ciutadà donant la benvinguda al públic i a les entitats presents i 
procedeix a la lectura de l’ordre del dia que figura a la convocatòria. Anuncia que 
després de la presentació, hi haurà 15 minuts per a paraules del públic i 5 minuts per a 
les respostes i, tot seguit, dona la paraula al gerent del Districte per tal que expliqui els 
detalls tècnics de la proposta de pressupostos per l’any 2020. 
 
El gerent del Districte explica que presentarà tant la proposta de pressupostos de 
l’Ajuntament de Barcelona com l’afectació que té a Nou Barris per al 2020. Aclareix 
que l’entorn macroeconòmic permet plantejar uns pressupostos amb previsió de 
creixement del producte interior brut. Això, juntament amb el reconeixement de la 
solvència municipal de l’Ajuntament de Barcelona per part de diferents organismes 
d’avaluació dels comptes, ha fet possible plantejar els pressupostos per al 2020 que la 
Comissió d’Economia del 14 de novembre va aprovar inicialment amb el vot a favor de 
BComú i el PSC i l’abstenció d’ERC. Manifesta que aquest era el primer pas per a 
l’aprovació definitiva que s’ha de produir al Plenari del 20 de desembre a l’Ajuntament.  
 
Subratlla que es tracta d’un pressupost clarament expansiu, que se centra en dues 
grans prioritats de mandat: combatre les desigualtats socials i donar resposta a 
l’emergència climàtica.  
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Especifica que la previsió de creixement dels ingressos per al 2020 arriba al 12%: 
Barcelona ha demostrat una bona gestió de pressupostos, amb finances molt 
sanejades. Per tant, es posa el nou pressupost i la capacitat econòmica de 
l’Ajuntament al servei dels objectius de mandat, en un marc macroeconòmic on el 
creixement es va alentint. 
 
Amb 2.971 milions d’euros, el pressupost supera en 320 milions d’euros el de 2019, un 
increment que és possible gràcies a l’augment de l’aportació de l’Estat i a una major 
recaptació municipal. Puntualitza que la previsió de transferència de l’Estat per al 2020 
és de 128,2 milions d’euros. Afegeix que es continuarà amb la política de persecució 
del frau, amb una previsió de 10 milions d’euros més en ingressos en aquest sentit. 
També contribuirà a l’augment l’adequació de l’IBI als nous valors cadastrals, que 
preveu 43 milions d’euros d’ingressos addicionals. 
 
Exposa que en relació amb l’emergència climàtica hi ha una previsió d’ingressos per 
claveguerams, residus, impostos de vehicles i bonificacions d’energia solar que en 
total suma 38,7 milions d’euros més. Quant a les taxes als espais públics de qualitat 
(ocupació de l’espai públic, taxa àrea verda i blava, i taxa turística), es preveu un 
increment de 57,2 milions d’euros. En canvi, per suport a l’activitat econòmica es 
calcula una petita reducció d’1,05 milions d’euros.  
 
Insisteix que gràcies a l’augment de previsió d’ingressos, els pressupostos del 2020 
preveuen una ampliació de la despesa del 12,2% (capítols 2 i 4). Bàsicament 
incrementarà la despesa en medi ambient (28,7%), serveis generals (20,3%), serveis 
socials i promoció social (25,8%), seguretat i mobilitat (23,4%), transport públic 
(18,6%), cultura (8,1%), habitatge i urbanisme (21,4%), educació (23,3%), promoció 
econòmica i ocupació (23,8%), participació i atenció ciutadana (6,9%), transformació 
digital (7,2%), esport (un 2,8%) i salut (5,3%). Per fer-ho possible, ha calgut fer una 
previsió raonada d’increment d’ingressos.  
 
Especifica que en inversions l’augment serà d’uns 92,1 milions d’euros, enfocats 
principalment en 4 eixos: transformació urbanística i espais públics, manteniment, 
equipament i habitatge. Comenta que, malgrat l’augment de despeses corrents, també 
hi ha una previsió d’estalvi brut que permetrà una relació raonable d’estalvi brut versus 
ingressos corrents (1,4%).  
 
Pel que fa al capítol 2, exposa que a Nou Barris, en particular a la Direcció de Serveis 
a les Persones i Territori, que concentra les inversions, se’n beneficiaran les 
conselleries que donen suport a equipaments municipals; la gestió d’equipaments 
d’infants i joves (p. ex., la xarxa d’equipaments infantils); la promoció i participació a la 
infància; les activitats infantils i per a les famílies; els casals d’estiu; les activitats 
infantils de Nadal; la promoció i atenció a la joventut (amb col·laboració a les 
fundacions sense ànim de lucre del districte); la promoció de la gent gran; la promoció 
d’activitats de dones; la promoció de la convivència; els serveis i projectes comunitaris; 
la cooperació internacional; l’atenció a les persones discapacitades, i la promoció de la 
salut. Avança que en tot això s’ha previst un increment del 9,53% respecte del 
pressupost de 2019. 
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Finalment, indica que en el cas del capítol 4, de transferències, se’n beneficiaran 
alguns projectes de Pla de Barris, amb una pujada del 2,25%. Afegint-hi les direccions 
de Serveis Generals i de Serveis de Llicències i Espais Públics, en total la pujada del 
pressupost del districte serà d’un 3,02%.  
 
A continuació s’exposa un resum de les intervencions per part del públic assistent i les 
respostes que va donar el gerent del Districte. 
 
1) Sr. Bertrand de Five: Comença la intervenció qualificant de lamentable el que va 
passar el dia anterior i tot seguit demana quin increment concret hi haurà en habitatge i 
la previsió de construcció per al 2020. 
 
Resposta: El gerent puntualitza que el pressupost directe d’habitatge passa de 73 a 
121,1 milions, a parer seu una pujada important en habitatge, un dels eixos estratègics 
dins el pressupost. A Nou Barris, l’increment serà més modest: en concret augmentarà 
el pressupost del servei Sísifo de suport psicològic i psicoeducacional a Ciutat 
Meridiana.  
 
Afegeix que quantificar els habitatges no forma part de l’exercici de presentació del 
pressupost, però avança que a l’informe de la regidora durant el Ple hi haurà una part 
dedicada a l’habitatge que potser dona resposta als seus dubtes. 
 
2) Adrià: Pregunta si s’ha parlat d’un increment del pressupost de 128 milions d’euros. 
 
Resposta: El gerent especifica que l’increment és de 320 milions d’euros, amb 128,2 
milions de previsió d’aportació de l’Estat. 
 
Adrià: Subratlla que aquests 128,2 milions d’euros només són una previsió i avisa que 
en cas que es tornessin a repetir eleccions a l’Estat o no s’hi aprovés el pressupost, tal 
com ha passat els darrers anys, hi hauria un buit en el pressupost.  
 
Resposta: El gerent explica que, en principi, la previsió parteix d’una expectativa 
d’estabilitat, ja que queda tot un any per arribar a un acord.  
 
Adrià: Insisteix, en tot cas, que és una previsió i que els 128 milions d’euros no estan 
assegurats. 
 
Resposta: El gerent replica que tot el pressupost és una previsió, també la recaptació 
en taxes.  
 
Adrià: Rebat que hi ha ingressos que depenen de Barcelona i altres de Madrid. Opina, 
doncs, que és un import prou important per preveure que potser no es pot executar.  
 
Resposta: El gerent admet que és així, però recorda que tots els pressupostos 
municipals tenen una dependència important de l’acord o l’estabilitat de l’Estat.  
 
3) Sr. Joaquín Esteban: Pregunta quantes promocions d’habitatge hi previstes per al 
col·lectiu de persones amb discapacitat. Segons té entès, si aquestes promocions no 
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arriben al topall, queden excloses; i també en el cas que es passi del topall. Demana 
també a qui s’atorguen. 
 
Resposta: El gerent reitera que quantificar habitatge no correspon a la part de 
presentació del pressupost, però suggereix que potser durant el Consell Plenari 
s’aportaran més detalls sobre aquesta qüestió. 
 
En la mesura que no hi ha més intervencions del públic assistent i que els grups 
municipals es reserven la seva intervenció política per al Consell Plenari del Districte 
que s’ha de celebrar a continuació d'aquest òrgan de participació, el president del 
Consell del Districte tanca la sessió ordinària del Consell ciutadà quan són les dinou 
hores. 
 
 
         Vist i plau 
 
La presidenta del Consell    El secretari del Districte 
 


