Districte de Nou Barris
Comunicació
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
comunicacionoubarris@bcn.cat

CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Sessió del 14 de desembre de 2020
ORDRE DEL DIA
1. Acta:
Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 08-10-2020
2. Cartipas:
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).
Part informativa
Despatx d'ofici:
3. RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer
període.
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 l’any 2021.
Informes:
5. Informe del Regidor del Districte
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.
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.
8. INFORMAR sobre el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona (ciutat i Districte)
per l’any 2021
9. INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal
de Barcelona, 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.
10. INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal
de Barcelona, el 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 del carrer de Els Torres al barri de les Roquetes, promogut per l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona.
11. INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema d’equipaments
d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, d’iniciativa municipal
Part d’impuls i control
12. Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell.
12.1 Proposició d'ERC relativa al següent: En relació al 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.
12.2 Proposició de CS relativa a que: En relació a l’atenció ciutadana en la oficina
d’habitatge de Nou Barris
“Por lo expuesto con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris a que
inste a la “Regidoria d’Habitatge”, a: - Ampliar de forma inminente todos los recursos
necesarios para: la reducción de los tiempos de espera, la mejora de las condiciones de
trabajo de los trabajadores, y la mejora de los servicios que presta la Oficina deVivienda
de Nou Barris; - La apertura, de forma inmediata, de la Oficina de Vivienda de Zona Norte
con los recursos necesarios para ofrecer los servicios oportunos en condiciones óptimas;Que, en los próximos 4 meses, se elabore y presente un plan de mejoras de las dos
oficinas de vivienda del distrito, tanto en recursos tangibles como intangibles o humanos,
necesarios para reducir y estabilizar los tiempos de espera, mejorar los servicios que
ofrecen ambas oficinas, y las condiciones de trabajo de los trabajadores; - Que el
Gobierno del Distrito informe en las sesiones plenarias de la situación de las oficinas de
vivienda del Distrito de Nou Barris.”
12.3 Proposició del PPC relativa a: En relació a la crisi econòmica derivada de la pandèmia
i l’augment de l’atur,

“Iniciar desde el Gobierno municipal una estrategia para mediar y atraer empresas de
BCN y alrededores para proponerles la contratación de desempleados de Nou Barris,
especialmente de aquellas zonas más afectadas.”
12.4 Proposició de BxCanvi relativa a: En relació a 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 al govern del districte per a que confeccioni 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 sí de Barcelona Activa i promocionar
la interconnexió de treballadors en situació d’atur per a que puguin associar-se i esdevenir
cooperativa.”
12.5.- Proposició d’acord amb contingut de declaració institucional de BComú relativa a:
En relació a 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, i
declara el seu compromís en la defensa del dret a la protesta, especialment protegit en el
marc de convocatòries de vaga general.
2.- 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.
3.- 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 son 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 per a
que així sigui i es compromet i es reconeix en la defensa i en la coincidència amb aquets
valors.
12.6.- Prec d’ERC relatiu a: En relació a les línies 80, 81, 82 i 83 del b us operades per
Sagales
Instar a Transports de Barcelona a Transports Metropolitans de Barcelona, a l’Ajuntament
de Barcelona i a 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 a les persones treballadores de Sagalés que ho desitgin amb les mateixes
condicions de conveni col•lectiu que té la plantilla de Transports de Barcelona.
12.7 Prec de Cs relatiu a: En relació al Servei d’Atenció Domiciliària del Districte
“Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou
Barris inste al ente oportuno para que hagan entrega, en un plazo no superior a un mes,
de los resultados de las auditorias y evaluaciones referentes a los Servicios de Atención
Domiciliaria del Distrito prestados en la anterior contratación, y los objetivos específicos

que pretende el nuevo contrato en referencia al distrito de Nou Barris, como por ejemplo;
estimación del número de superislas a implantar, estimación de profesionales y tipo de
perfiles necesarios, indicadores y métricas que se implementarán para analizar la
evolución de los diferentes servicios prestados y la mejora de calidad laboral de los
trabajadores. “
12.8 Prec del PPC relatiu a: En relació al tancament de les instal·lacions esportives per la
crisi sanitària però s’han anant cobrant les quotes
“1.-Solicitamos la devolución económica inmediata a los socios de las instalaciones
deportivas municipales de todos los días que dichas instalaciones han permanecido
cerradas desde el pasado mes de marzo y que hasta la fecha no se han compensado; 2.Notificar a los usuarios dicha devolución previo reembolso.”
12.9.- Prec del PPC relatiu a: En relació als ajuts als comerciants i la desinformació que
reben
“Instamos al ayuntamiento a realizar una campaña informativa puerta a puerta en todos y
cada uno de los comercios de Nou Barris en las que se realicen folletos, dípticos y el
material que se considere necesario para que no haya ningún comercio que no se acoja a
dichas ayudas por desconocimiento o desinformación por parte del ayuntamiento de
Barcelona.”
12.10 Prec de BxCanvi relatiu a: En relació al compromís al principi de la legislatura de
donar proximitat davant la ciutadania a les force si 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 al començament de mandat sota el qual el model de
proximitat policial seria una de les peces essencials de la política de seguretat.”
12.11 Pregunta d’ERC relativa a: En relació a 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?
12.12 Pregunta de Cs relativa a: En relació a certes conductes incíviques que es
produeixen en l’espai públic
“Por lo expuesto con anterioridad, rogamos al Gobierno del Distrito den respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Cuál es el protocolo utilizado por el Distrito para llevar a cabo las inspecciones del
espacio público e iniciar el expediente administrativo oportuno en el caso de
incumplimiento de alguna ordenanza/normativa municipal?.
¿Qué recursos humanos dispone el Distrito y a que departamentos/empresas pertenecen
estos trabajadores?
¿Qué medidas está aplicando el Gobierno de Distrito para trabajar por la igualdad de
condiciones en el uso del espacio público?, y así disminuir/eliminar la percepción que
tienen los ciudadanos y empresas sobre las diferencias formas de evaluar que tiene el

Gobierno y la Administración a la hora de sancionar dependiendo quien incumpla la
normativa. “
12.13 Pregunta de BxCanvi relativa a: En relació a l’actual situació de crisi sanitària,
económica 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, rati d’endeutament a curt i llarg termini, dades de facturació o nombre
d’empleats entre d’altres?”
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 a
que dins del pressupost corresponent al proper exercici 2020 s’inclogui una partida
mínima de 3M€ explícita per a destinar a l’extensió del dit Programa al Districte.”
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: “Por los motivos expuestos con
anterioridad, rogamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris para que en un plazo no
superior a dos meses facilite un informe detallado sobre la evolución del programa “Barri
d’Oficis”, y que contenga al menos la información sobre: la inversión ejecutada del
programa, la inversión realizada en cada uno de los sectores profesionales en los que se
está trabajando, evolución de las personas que participan en el programa, el número de
tutores/gestores existentes y los sectores en los que están involucrados, el número de
entidades y empresas que participan en el programa y la dedicación de cada una de ellas”
Que el Gobierno haga firme su compromiso y facilite por escrito antes de final de año
2020 “el informe detallado sobre la evolución del programa “Barri d’Oficis”, y que
contenga al menos la información sobre: la inversión ejecutada del programa, la inversión
realizada en cada uno de los sectores profesionales en los que se está trabajando,
evolución de las personas que participan en el programa, el número de tutores/gestores
existentes y los sectores en los que están involucrados, el número de entidades y
empresas que participan en el programa y la dedicación de cada una de ellas”, tal como se
acordó en la sesión plenaria del mes de octubre del 2019.
12.16.- Declaracions institucionals:
•
•

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
En reconeixement de la tasca efectuada per Francesc Layret i Foix

13.- Precs i preguntes del públic.
Barcelona, 4 de desembre de 2020

