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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta obre la sessió i demana un minut de silenci per la defunció del conseller 
Joan Martínez. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 
2014 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

1. Comunicar la modificació de la composició de la Junta de Portaveus del Districte 
atès el canvi de portaveu adjunt a portaveu del senyor Ramon Carrión Duran del 
GMDPSC 

El Consell se n’assabenta. 

b) Despatx d’ofici 

Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici 

El Consell se n’assabenta. 

c) Informes: 

2. De la regidora del Districte sobre l’estat del Districte 

La regidora del Districte saluda els assistents i informa que, com que es tracta del darrer 
plenari del mandat, en el seu informe sobre l’estat del Districte farà un balanç dels quatre 
anys. Fa saber que tothom té a l’abast el document complet sobre el balanç per consultar-
lo. 

Tot seguit, recorda que les prioritats del govern actual eren la qualitat de vida de les 
persones i l’atenció a les més vulnerables, i apunta que també tenia dos eixos importants: 
el creixement econòmic i social i el bon funcionament de tots els serveis municipals. Diu 
que el govern va estructurar-se en funció d’aquests temes en cinc àrees –l’Àrea de 
Cultura, Emprenedoria, Ciutadania i Promoció del Districte; l’Àrea de Coneixement, 
Infància, Adolescència i Joventut; la de Comerç, Mercats i Relacions de Proximitat; l’Àrea 
d’Igualtat d’Oportunitats, Qualitat de Vida i Seguretat, i la d’Urbanisme, Conservació del 
Patrimoni, Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat–, i apunta que aquestes 
prioritats també han sigut les del govern del Districte d’Horta-Guinardó. 
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Subratlla que l’actuació del Districte s’ha basat en el Pla d’actuació del Districte (PAD), 
document que ha servit de full de ruta i del qual destaca el procés de participació tant amb 
els grups municipals com amb els veïns. Opina que el PAD va aconseguir reunir un 
conjunt d’objectius realistes que creu que s’han complert. Tot i això, reconeix que encara 
hi ha aspectes i problemes a resoldre. Especifica que el full de ruta d’Horta-Guinardó 
contemplava 310 actuacions, de les quals se n’han assolit un 97%, i matisa que n’hi ha 9 
que s’han substituït, ja sigui per acord amb els veïns o per situacions sobrevingudes a les 
quals s’ha hagut de fer front. 

Enumera les actuacions i el grau de compliment d’alguns àmbits: en l’àmbit de persones i 
família, 110 actuacions i 90,9% de compliment; en l’àmbit d’entitats, associacions i agents 
esportius, socials i culturals, 15 actuacions i 86,7% de realització; en l’àmbit d’agents 
econòmics i centres de coneixement, 23 actuacions i 83% de compliment; en hàbitat urbà, 
129 actuacions i 79,8% de realització i, per acabar, en l’àmbit de recursos –on s’inclouen 
el pressupost, els recursos humans, coneixement i tecnologia–, 22 actuacions i 54,5% de 
compliment. 

Explica que, durant el mandat, s’han destinat més de 150 milions d’euros en inversions i 
diu que, tenint en compte que hi havia 128 actuacions, aproximadament s’ha destinat una 
mitjana de 900 euros per habitant al districte. Destaca que la inversió ha anat a parar a 
gestió de sòl, a espai públic, a habitatge i, en darrer lloc, a equipaments, àmbit en el qual 
creu que ha estat més important. 

Especifica que, en espai públic, s’han destinat més de 43 milions d’euros, dels quals una 
part han estat per actuacions de mobilitat i accessibilitat i l’altra, per actuacions 
relacionades amb les zones d’estada, els carrers o les places, entre altres aspectes. 
També matisa que en equipaments s’han destinat 44 milions d’euros i s’han realitzat 43 
actuacions. Respecte a sòl i habitatge, fa saber que és un aspecte important pel govern 
perquè el districte d’Horta-Guinardó està afectat per diferents plans urbanístics, i apunta 
que la creació d’habitatge ha sigut una prioritat del govern. Afegeix que s’han realitzat 47 
actuacions i s’han invertit més de 54 milions d’euros. Fa saber als assistents que en la 
projecció del PowerPoint poden observar el llistat d’expropiacions i actuacions que s’han 
fet en matèria d’habitatge. 

Seguidament, procedeix a concretar les actuacions que s’han realitzat segons l’estructura 
organitzativa del govern del Districte. 

Àrea d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i 
Sostenibilitat. 

En primer lloc, destaca grans projectes que s’estan duent a terme en els barris. Pel que fa 
al Baix Guinardó, assenyala el projecte d’ampliació i millora del parc Príncep de Girona, 
que compta amb una dotació pressupostària de més d’un milió d’euros lligada a un procés 
participatiu que qualifica d’exitós. Pel que fa a Can Baró, subratlla la millora de 
l’accessibilitat i la permeabilitat de la plaça Raimon Casellas i els seus entorns, d’una 
banda, i la millora de la zona poliesportiva del carrer Tenerife, de l’altra, que també va 
comptar amb la participació dels veïns. 

Respecte al barri de Can Baró i el barri del Carmel, destaca les intervencions que s’estan 
fent per a convertir els Tres Turons en un parc. Explica que aquesta actuació és de les 
més emblemàtiques del govern i diu que, amb ella, es vol convertir l’àmbit dels Tres 
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Turons en un parc mixt on sigui compatible l’espai verd i, alhora, es preservi el patrimoni 
històric, motiu pel qual s’ha fet la segona fase de museïtzació de les bateries antiaèries i, 
també, una obra de millora d’urbanització dels carrers de l’entorn del cim del turó –el 
carrer Labèrnia i Marià Labèrnia–, amb un pressupost de gairebé 1,5 milions d’euros, 
perquè el transport públic arribi al barri. 

Pel que fa al Carmel, destaca la recuperació de l’interior d’una illa del carrer Bernat 
Bransi, número 22, del qual anuncia que properament s’obrirà a la ciutadania, i la 
recuperació de les oficines de l’antiga Agència del Carmel per a ús del pla comunitari. 

Quant a la Clota, subratlla el projecte de millores i de connexió a serveis de tots els 
carrers que queden fora dels àmbits de la Clota Conservació i la Clota Reordenació, que 
ha estat molt treballat amb els veïns, i el projecte iniciat per a definir el futur parc central 
de la Clota. 

Pel que fa a la Font d’en Fargues, assenyala les obres de rehabilitació de la Masia de la 
Font d’en Fargues perquè pugui ser una escola de música, que estan en curs, i destaca 
que permetran que s’obrin els jardins del recinte. 

Respecte al Guinardó, destaca l’illa UA3 amb diferents equipaments que es posaran en 
marxa en un futur i precisa que alguns d’ells depenen d’altres administracions públiques. 
Fa saber que l’Ajuntament ha complert amb la posada en marxa del mercat, que 
actualment està en solfa, així com amb l’aparcament, tal com li corresponia, i afegeix que 
s’estan acabant les obres de construcció de l’escola bressol i del casal de joves. 

Pel que fa a Horta, destaca la urbanització de l’avinguda de l’Estatut i el Parc de les 
Rieres d’Horta, del qual en subratlla la importància, deguda la densitat de població del 
barri i la necessitat de disposar de punts de trobada. Afegeix la remodelació de la plaça 
Eivissa, que és fruit del procés de participació que va tenir lloc en l’anterior mandat. 

Pel que fa al barri de Montbau, posa l’èmfasi en el pressupost de més de dos milions 
d’euros destinat al projecte de millora de les placetes de Montbau, del qual opina que ha 
estat interessant i bonic perquè s’ha treballat conjuntament amb els veïns. I afegeix les 
obres d’ampliació de la biblioteca del barri, que acabaran properament. 

Respecte a Sant Genís, destaca els més de dos milions d’euros destinats a la recuperació 
de l’interior d’illa dels carrers Sidó i Lledoner perquè siguin accessibles i d’ús per a tothom. 

Quant a la Teixonera, destaca la renovació de la plaça Isop i els seus entorns. 

I, finalment, pel que fa a la Vall d’Hebron, emfasitza la urbanització de l’espai de 
l’avinguda de Can Marcet i els entorns dels habitatges de Can Cortada, i l’ampliació del 
Casal de Barri de la Vall d’Herbon amb una zona nova polivalent. 

Àrea d’Igualtat d’Oportunitats, Esports i Qualitat de Vida. 

Destaca el projecte Radars de gent gran perquè creu que és un èxit i diu que s’hi estan 
sumant moltes entitats i moltes persones. Anuncia que s’ha començat al Guinardó i al 
Baix Guinardó però que la intenció del govern és ampliar-lo a tot el districte. Així mateix, 
emfasitza les activitats i inversions que s’han fet als casals de gent gran, que són espais 
molt concorreguts i demandats. 
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Àrea de Coneixement, Infància, Adolescència i Joventut i Esports. 

Destaca el conjunt de programes duts a terme per millorar l’èxit escolar i el suport a les 
famílies i les inversions als centres educatius que, en l’últim exercici, han superat els dos 
milions d’euros. 

Àrea de Comerç, Mercats, Relacions de Proximitat i Seguretat. 

Assenyala la importància del Pla d’acció comercial específic que ha realitzat el govern 
amb dues vessants: la de formació i la de promoció. Constata que el comerç és l’activitat 
econòmica més important del districte i diu que per aquest motiu el govern ha bolcat els 
seus esforços en donar suport al comerç de proximitat. 

Àrea de Ciutadania, Emprenedoria, Cultura i Promoció del Districte. 

Destaca el més d’un milió d’euros destinat a infraestructures perquè les entitats del 
districte puguin dur a terme les seves activitats i, també, la destinació de més d’1.200.000 
euros via subvenció perquè puguin realitzar la seva activitat ordinària. Així mateix, 
assenyala projectes específics per part de les entitats, com ara l’edició de la Guia de 
Nadal, la Guia de Sant Jordi o el mateix Sant Jordi. 

Respecte a la promoció econòmica i cultural del districte, destaca el fet que s’hagi posat 
en valor el patrimoni d’Horta-Guinardó, concretament amb la museïtzació de les bateries 
del turó de la Rovira i l’elaboració de material pedagògic per a les escoles perquè es 
conegui l’entorn. També destaca l’aposta que s’ha fet per al desenvolupament del PMU 
d’Aiguafreda, la recuperació de la Masia de Can Fargues i el treball que s’està realitzant 
amb Torre Garcini. 

Acaba la seva intervenció parlant de l’àmbit de l’ocupació, ja que és un aspecte que 
preocupa especialment al govern, i posa en valor la feina realitzada des del Districte per 
acollir-se als diferents programes de la ciutat i per a inserir una quantitat important de 
persones. En aquest sentit, recorda que els plans d’integració i de formació creats des del 
Districte a partir de convenis amb entitats socials han permès la inserció de 24 persones 
en llocs de treball en un cas, i el fet que el 45% dels participants, en l’altre cas, hagin 
trobat feina de llarga durada. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, inicia la seva intervenció enviant un 
record per al conseller Joan Martínez. 

Agraeix a la regidora l’informe del Districte i opina que denota que l’obra del govern ha 
estat breu. Li retreu que no hagi pogut disposar de la documentació que ha lliurat als 
assistents del Plenari amb antelació i opina que aquest fet demostra una falta de voluntat 
de compartir. 

Seguidament, retreu a la regidora que el Districte no hagi iniciat cap de les actuacions del 
planejament del Carmel durant els quatre anys de mandat, tot i que existissin unes 
accions prioritàries previstes per al barri. 

Respecte al planejament dels Tres Turons, opina que s’hi han fet algunes actuacions, 
però que són insuficients, i, en aquest sentit, retreu que els planejaments de la Clota 
Reordenació, la Clota Conservació, els dos PMU de Teixonera, Teixonera 1 i Teixonera 2 



 
 
 

6 

encara estiguin encallats. Aprofita per mostrar el seu escepticisme sobre el de la Clota 
Reordenació, que creu que s’hauria de revisar. 

Creu que un dels punts més greus del balanç és la ronda de Dalt, i retreu al govern actual 
que utilitzi la part d’impuls i de control del Plenari per fer una proposició d’acord en 
comptes d’una mesura de govern. Recorda que és un tema que apareixia al programa 
electoral de CiU i que el grup al qual representa va presentar una proposició d’acord en la 
qual demanava un projecte de recuperació del passeig de la Vall d’Hebron que incloïa 
mesures sonoro-reductores. 

Opina que hi ha barris amb un gran dèficit d’inversió i que el PAD, lluny de ser realista, era 
pobre. Enumera alguns dels barris on creu que s’han fet poques actuacions, que són Sant 
Genís –del qual especifica que necessita un pla de reforma integral–, Teixonera i Can 
Baró –del qual reconeix positivament la tasca feta amb la plaça Raimon Casellas. També 
es queixa del fet que alguns temes importants com ara la problemàtica dels veïns de la 
Font del Gos, segueixin encallats, i retreu al govern que no hagi dut a terme la 
desafectació promesa al cim del Turó de la Rovira. 

Respecte al PMU d’Aiguafreda, demana a la regidora si abans d’acabar el mandat hi 
haurà alguna mena d’aprovació inicial a la Casa Gran. 

Procedeix a comentar el Pla d’equipaments i opina que, excepte l’illa UA3 i alguna altra 
actuació, és un pla que ha quedat aturat. Creu que es deu a la poca voluntat del govern i 
considera que els quatre anys de mandat eren clau per a desenvolupar-lo. En aquest 
sentit, també es queixa del fet que no s’hagi avançat gens en els equipaments per a joves. 

Pel que fa a la participació, opina que l’Ajuntament ha desincentivat a la ciutadania des 
del moment que ha multiplicat els òrgans de participació i recorda que el seu grup ha 
demanat diverses vegades que la participació sigui vinculant, la qual cosa s’ha expressat 
amb proposicions d’acord aprovades pel Consell Plenari. Retreu que aquestes 
proposicions no s’hagin tirat endavant. 

Comenta el tema dels camins escolars i opina que els dos camins nous que s’han fet 
durant el mandat són insuficients, ja que Horta-Guinardó és dels districtes amb més 
escoles. Enllaça amb les escoles i recorda que en l’Audiència Pública anterior al Plenari 
es va parlar de la problemàtica de les places de secundària i de la continuïtat dels estudis. 
Retreu que la situació hagi empitjorat. 

Conclou que el govern deixa una Barcelona a dues velocitats, ja que entre uns barris i 
altres hi ha una diferència de vuit anys en l’esperança de vida, i critica que s’hagin pres 
mesures assistencials però no s’hagi fet res més al respecte. 

Per acabar, retreu al govern que de les setze proposicions que el seu grup ha presentat al 
llarg del mandat i s’han aprovat, només se n’hagin dut a terme dues –una que corresponia 
a recuperar la línia de P3 a Mare Nostrum i l’altra, d’iniciar el procés de participació a la 
rambla del Carmel. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, agraeix a la regidora el balanç que ha 
presentat, tot i que el troba breu i insuficient. Opina que caldria fer un balanç en el qual els 
assistents poguessin tenir la documentació en mà amb les mesures detallades. 
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Fa saber que, per al seu grup, quatre anys de mandat s’han caracteritzat per ser un 
període d’aturada i d’impàs. Mostra el seu escepticisme sobre el 97% de compliment de 
les actuacions que ha comentat la regidora i retreu que, durant aquest mandat, s’hagin 
reduït les inversions a 113 milions d’euros, que és menys de la meitat del que es va 
invertir en el mandat anterior, 250 milions d’euros. 

Tot seguit, retreu a la regidora que el dilluns anterior digués que el govern del Districte 
està donant sortida a moltes persones afectades perquè considera que en el cas dels 
veïns de la finca del carrer Santa Rosalia, 91, els està menystenint i abandonant. 

Es queixa al govern del fet que presenti una proposició en el Plenari que se celebra 
instant els grups municipals a plantejar el cobriment de la ronda de Dalt i donar sortida als 
problemes de la Font del Gos, ja que creu que és una proposició oportunista i insultant, i 
retreu al govern que en cap moment del seu mandat hagi considerat la Font del Gos com 
un barri del districte, ja que mai no ha parlat de dotze barris, sinó d’onze més u. 

Opina que el mandat s’ha caracteritzat per la falta de planificació i posa com a exemple el 
fet que, darrerament, el govern hagi iniciat reunions amb els veïns per tractar el tema de la 
ronda de Dalt. Recorda que el seu grup va presentar un prec, que va ser aprovat, en el 
qual demanava al govern que fes partícips a tots els grups municipals d’aquest tema i 
retreu que no hagi estat així. 

Després, es queixa que no s’hagi avançat gens amb els planejaments i matisa que el de 
Teixonera 2 i el de la Font del Gos s’han abandonat. Comenta que ha passat el mateix 
amb el Pla d’equipaments i considera que la manca de participació també ha afectat els 
instituts. També es queixa del fet que el govern hagi actuat de forma improvisada i posa 
com a exemple els episodis de les portes de Collserola, dels quals en retreu el resultat. En 
el mateix sentit, fa referència a la posada en marxa de processos participatius que creu 
que són buits de contingut i que no serveixen de res. 

Retreu a la regidora que hagi fet esment de grans projectes del mandat com ara la 
museïtzació de les bateries antiaèries, Can Fargues, l’UA3, l’avinguda de l’Estatut, la 
plaça Eivissa o les placetes de Montbau perquè són projectes que vénen del mandat 
anterior. També li retreu l’esment a la plaça Isop i al carrer Plutó, del qual pensa que el 
govern no ha donat resposta a la demanda dels veïns. 

Per acabar, opina que la gestió del govern del Districte ha estat pèssima, ha generat 
malestar amb les entitats i ha menystingut els grups, ha ocultat informació i ha fet difícil la 
feina de l’oposició. Creu que han estat quatre anys nefastos i es mostra esperançada 
perquè el grup del govern acabi la seva tasca aviat. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMPPC, inicia la seva intervenció enviant un record 
per a en Joan Martínez.  

Seguidament, retreu al govern que no hagi cuidat una de les seves prioritats del mandat 
com era mantenir l’espai públic net, segur i ordenat. Opina que els actes incívics s’han 
agreujat i manifesta la seva voluntat perquè Barcelona sigui un espai lliure i de respecte 
als veïns. 

Demana al govern del Districte que deixi d’invertir en programes de civisme i es concentri 
a sancionar aquells que no compleixen les ordenances. Recorda que el 90% de les multes 
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per incivisme encara no s’han cobrat i manifesta la voluntat perquè Barcelona tingui al 
capdavant un govern que defensi l’aplicació de les lleis i les ordenances. 

Respecte a la gestió del govern, comença parlant de temes d’urbanisme, gestió del 
patrimoni i mobilitat. Quant a urbanisme, es queixa del fet que no s’hagi fet res, de la 
retirada del projecte de les portes de Collserola degut a la mala gestió, i de la deixadesa 
absoluta del barri de la Font del Gos, del qual creu que és hora de desafectar-ne els 
habitatges. Així mateix, constata que el govern no ha fet res sobre la Modificació del PGM 
del Carmel, que va aprovar el tripartit l’any 2010 amb el vot en contra del grup al qual 
representa i del govern. També retreu la mala gestió empresa amb la recuperació de la 
plaça Sanhelly, l’externalització del Centre Cívic de Matas i Ramis i la plaça Botticelli, així 
com la falta de concreció amb Torre Garcini. Afegeix, en aquest llistat, la mala gestió 
empresa amb l’expropiació dels veïns del carrer Santa Rosalia, 91, dels quals recorda 
que, a data de celebració del Plenari, encara estan en un hotel. 

Pel que fa al manteniment de la via pública, demana al govern com es restablirà el doble 
sentit de la circulació al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, aspecte recollit en el seu 
programa electoral i sobre el qual no s’ha fet res, i també pregunta on queda la promesa 
de CiU sobre el fet que el barri de Sant Genís era una prioritat durant el mandat. 

Quant a conservació del patrimoni, opina que el govern no ha fet res al respecte i 
denuncia l’estat lamentable del palau d’Alfarràs i la Torre del Moro, i també es queixa del 
fet que el PMU del carrer Aiguafreda no hagi servit per a conservar el patrimoni. 

Pel que fa a mobilitat, retreu al govern que hagi presentat un informe recentment sobre 
mobilitat i accessibilitat al districte poc concret i abstracte, i que no compta amb l’opinió 
dels ciutadans. Pregunta quin n’ha sigut el cost. Davant la resposta que va donar la 
regidora sobre la possibilitat d’instal·lar una escala mecànica al passatge Dipòsit de Can 
Baró a l’Audiència Pública anterior, demana al govern que presenti l’estudi en el qual es 
conclou que no és viable als veïns del barri. 

Seguidament, passa a comentar aspectes de cultura, esports i processos participatius. 
Mostra la seva actitud favorable respecte a la reforma del Velòdrom d’Horta però retreu 
que el govern, finalment, no en faci el cobriment, tal com tenia previst. Pregunta en quin 
punt es troba la segona fase d’ampliació de la Unió Esportiva d’Horta de titularitat 
municipal i recorda que va ser aprovada amb una inversió de 7,5 milions d’euros repartida 
en dos períodes: un, d’1,5 milions per al 2015, i l’altre, de 6 milions per al 2016. Demana a 
la regidora que faci les gestions pertinents perquè hi hagi una licitació d’obres al més aviat 
possible o, com a mínim, una garantia d’inici d’obres. 

Respecte a la participació, retreu al govern que, tot i saber que disposa de trenta dies per 
a respondre les preguntes que formulen els grups, no hagi complert el termini en cap cas, 
excepte les preguntes contestades durant els plenaris. Constata que de la resta de precs i 
preguntes, que en són cent, només se n’ha respost el 35%, i pregunta quan respondran al 
65% que falta. 

Pregunta el motiu pel qual l’alcalde de Barcelona no compleix amb una promesa que va 
fer a l’inici de la legislatura, en la qual deia que s’executarien les propostes que 
s’aprovessin als plenaris. 
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En darrer lloc, retreu al govern que no hagi complert amb els objectius previstos sobre el 
cobriment de la ronda de Dalt. Recorda que el juliol de l’any anterior, es va aprovar una 
partida de 300.000 euros per a redactar un estudi sobre el tema a la Comissió d’Economia 
amb els vots en contra del GMDUpB, el GMDICV-EUiA i el GMDPSC, i que si bé al mes 
de novembre es va denunciar el retard en la qüestió, en el moment de celebrar el Plenari 
encara no s’ha fet res al respecte. Fa saber que, com ha dit en altres ocasions, els barris 
de Sant Genís, Vall d’Hebron, Montbau, Font del Gos i Teixonera haurien de conèixer el 
projecte de cobertura i el calendari previst per a dur-lo a terme. 

Finalment, demana al govern que no faci tantes promeses i es dediqui a donar licitacions 
d’obres amb més immediatesa. 

El senyor Ramón Carrión i Duran, del GMDPSC, fa un reconeixement al senyor Joan 
Martínez i envia una salutació a la seva dona, l’Angeleta. 

Agraeix a la regidora la presentació del balanç de mandat i, tot seguit, el qualifica de 
pobre, ja que, entre altres aspectes, la inversió és cinc vegades inferior a la del mandat 
anterior. Opina que el govern de la ciutat no ha sabut planificar, es queixa del fet que 
l’alcalde hagi desaparegut davant de qüestions importants i també critica al govern del 
Districte per haver deixat de banda als veïns. Lamenta el fet que el mandat del Districte 
hagi vist episodis com la solució no satisfactòria per als veïns sobre l’esvoranc de la plaça 
Isop o el desallotjament de la finca de Santa Rosalia, 91, del qual retreu a la regidora que 
encara no hagi visitat els veïns a l’hotel on s’allotgen actualment. 

Creu que han sigut quatre anys de temps perdut i manifesta que aquesta és la conclusió 
dels veïns, associacions i entitats del districte. Opina que hi ha hagut una manca de 
projectes i de respostes per a molts temes que els barris necessitaven, com ara el PGM 
del Carmel, el projecte dels Tres Turons, el camp de futbol de Sant Genís, la rambla del 
Carme, la Torre Garcini, la remodelació de la sortida de metro de la línia 5 a Teixonera, 
els plans de la Clota, el PMU Teixonera o les actuacions a la Font del Gos. Creu que el 
mandat actual serà recordat per haver sigut un mandat que no escoltava, no dialogava i 
que no tenia en compte els veïns. 

Opina que s’han fet moltes reunions amb poc contingut i que els espais de participació 
s’han convertit en espais d’informació de les actuacions de manteniment. Posa com a 
exemple la celebració del Consell Ciutadà en el qual es va presentar el Pla de mobilitat, 
que creu que va ser una formalitat buida de contingut. Critica que sigui un pla sense 
propostes reals de mobilitat i que no aporti solucions als barris, tal com van indicar les 
entitats, i també que barregi la diagnosi, els projectes i les actuacions realitzades sense 
cap ambició de facilitar l’accessibilitat a la ciutadania. 

Enllaça amb aquest tema i diu que un dels problemes més greus del mandat és que hagin 
passat quatre anys sense haver resolt els problemes que suposen les obres paralitzades 
per part de la Generalitat. Retreu el fet que s’hagi acabat la línia 9 i que, alhora, s’hagi 
anul·lat el servei de bus de barri els diumenges i festius, així com el fet que el govern no 
s’hagi preocupat pels problemes que genera la nova xarxa de bus. 

Comenta el tema del cobriment de la ronda de Dalt i mostra el seu agraïment perquè el 
govern hagi presentat un projecte recentment. Diu que ho comentarà més endavant en el 
Plenari. 
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Recorda a la regidora, tal com ha fet en altres ocasions, que el grup al qual representa ha 
treballat presentant propostes i aportant solucions a les demandes dels veïns perquè 
puguin viure en barris dignes. 

Pel que fa a la part de l’informe del Districte sobre educació i joves, recorda al govern que, 
a l’inici del seu mandat, va generar conflicte amb les escoles bressol i constata que ara 
n’ha generat amb els instituts. Es queixa del fet que respongui que no té competències en 
aquestes matèries i creu que si no s’ha fet res al respecte és per falta de voluntat política. 
Manifesta el seu escepticisme sobre el fet que la regidora digués en la darrera Audiència 
Pública que el govern està preocupat per aquest tema i creu que, lluny d’això, es dedica a 
desprestigiar l’escola pública i de qualitat perquè vol afavorir la concertada i la privada. 

En aquest sentit, fa saber que no li estranya que el govern no s’hagi preocupat per als 
joves i hagi deixat que hi hagués problemes amb les subvencions, els espais i els locals 
de les entitats i, així mateix, hagi abandonat el Pla d’equipaments juvenils, que venia del 
mandat anterior i comptava amb propostes ambicioses. 

També retreu al govern que no hagi posat en marxa cap Pla de xoc contra l’atur juvenil, 
que el grup al qual representa va presentar i es va aprovar. També es queixa del fet que 
no hagi tingut cap consideració pel Consell de la Joventut ni pel Punt d’Informació Juvenil 
–al qual felicita pels seus cinc anys–, perquè ha trigat quatre mesos per transferir la 
partida per al funcionament de l’equipament, la qual cosa ha suposat el tancament del 
Punt durant dues setmanes. Creu que això no hauria de passar mai en un govern com el 
de la ciutat de Barcelona, que és pionera en polítiques de joventut. 

La regidora opina que l’oposició s’ha dedicat a recollir les mancances del govern i 
reconeix que el districte d’Horta-Guinardó té moltes necessitats. Ara bé, constata que 
aquestes necessitats vénen de mandats anteriors i que, per tant, es tracta d’una agenda 
compartida que s’haurà d’anar abordant en els propers anys. 

Respon al senyor Manuel Conde que, respecte a la seguretat, el districte d’Horta-
Guinardó és el que té l’índex de victimització més baix i que hi ha hagut projectes 
específics en determinats punts per part dels seus equips de prevenció. Constata que s’ha 
fet una molt bona feina amb els veïns afectats, els quals, a més, han valorat positivament 
la intervenció. 

Pel que fa als planejaments pendents que han comentat alguns representants dels grups, 
reconeix que n’hi ha però diu que el govern ha marcat les prioritats per a resoldre les 
situacions, com per exemple amb els Tres Turons. Matisa que s’han dedicat 5 milions 
d’euros exclusivament per a la compensació en expropiacions o per l’inici de la feina a la 
Font del Gos. 

Respecte a la vergonya que ha manifestat la senyora Anna Mir, respon que troba més 
vergonyós aprovar el planejament del PGM del Carmel –que implica 300 milions d’euros 
d’afectacions– i deixar-lo abandonat quan encara hi ha un conjunt de planejaments 
vigents amb persones i famílies afectades. 

Quant a la Font del Gos, manifesta la voluntat d’anar a la una i retreu als grups de 
l’oposició que, en lloc de sumar esforços, no hagin fet res i, a més, els retreu que durant 
els trenta anys en els quals van governar no fessin cap proposta per a resoldre la situació. 
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Respecte als grans projectes, retreu als grups que hagin criticat al govern que porti en 
forma de proposició els projectes de la ronda de Dalt i de la Font del Gos, i manifesta que 
calen grans consensos polítics per tirar endavant les solucions que necessiten els veïns. 

Pel que fa a la participació, lamenta que els grups de l’oposició no hagin donat suport a la 
reforma que el govern ha impulsat sobre les normes de participació de l’Ajuntament de 
Barcelona, que responia a la voluntat de renovar-los, ja que molts d’ells havien caducat i 
semblaven del segle XIX. Manifesta que el govern ha inventat noves maneres de fer i de 
comunicació més adequades a la realitat del segle XXI i creu que, des del principi de 
l’actuació, ha tingut en compte els veïns i ha marcat conjuntament amb ells les prioritats 
d’actuació. 

Quant a la crítica sobre la tardança en elaborar el PAD, explica que respon als processos 
de participació empresos amb els veïns, les persones interessades, els consells de barri i 
les respectives comissions de seguiment. Posa com a exemple el procés de participació 
dels jardins del Príncep de Girona, on diu que es va començar a treballar en el marc de la 
comissió de seguiment del Consell de Barri i, finalment, s’ha aconseguit que altres 
persones veïnes, no vinculades a entitats, també hi hagin participat. 

Respecte al que comentava el GMDUpB sobre la manca d’un projecte engrescador de 
ciutat, opina que aquest no era el millor període per a buscar grans idees sinó que calia 
resoldre els problemes de la gent. Reconeix que el govern ha fet molta gestió però creu 
que era necessària per a portar bé els comptes i no perdre diners. 

En aquest sentit, respon a la senyora Mir que no cal que pateixi perquè el govern 
presentarà el balanç del mandat als consells de barri i els explicarà què s’ha fet en 
cadascun d’ells. Tot i això, li recorda que té una limitació de temps per presentar-lo i li 
demana que entengui que només exposa un resum. 

Quant a l’opinió que el PAD era poc ambiciós, hi mostra el seu desacord i pensa que ha 
estat realista i compromès. 

Finalment, respecte a la crítica de les obres iniciades en el mandat anterior, opina que és 
un aspecte normal propi de qualsevol democràcia en la qual hi ha una trajectòria de 
consens i els governs es mostren responsables respecte a les decisions preses. 

El senyor Coronas inicia la seva rèplica queixant-se del fet que el GMDPPC parli de 
compliment d’ordenances i lleis, ja que creu que això no ho fa en altres administracions. 
Fa saber que aquest incompliment li genera més inseguretat que el fet que els diners 
públics vagin a parar a la butxaca dels polítics del seu partit. Tot seguit, recorda al senyor 
Conde que el grup al qual representa va governar durant uns anys amb el GMDPSC i el 
GMDICV-EUiA però que, des de fa vuit anys, està a l’oposició. Considera que, en els 
darrers quatre anys, hi ha hagut moltes vegades un bipartit entre CiU i el PPC a l’hora de 
signar acords en inversions i en altres qüestions que afecten la ciutadania. 

Respon a la regidora que, respecte als planejaments pendents, n’hi ha molts que no s’han 
engegat, i recorda que quan es va aprovar el planejament del Carmel, es va tenir en 
compte un planejament històric que donava solució al 60% de les persones afectades, 
que era el dels Tres Turons. 
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Pel que fa al consens polític, critica al govern que el demani fent una proposició d’acord 
en la part de control del plenari, perquè creu que s’hauria de fer parlant, buscant punts 
d’acord, solucions i amb un calendari. 

Respecte a la participació, mostra la seva alegria perquè el projecte de les noves normes 
de participació ciutadana hagi quedat aturat i pensa que, en el proper mandat, es podran 
treballar els canvis que necessiten els òrgans i els processos perquè siguin vinculants. 
Creu que la ciutadania no vol només votar cada quatre anys, sinó que desitja intervenir 
sobre els temes importants que afecten el seu dia a dia, com ara la salut, l’educació o 
l’urbanisme. 

Per acabar, demana a la regidora quin és l’òrgan de participació presencial que creu que 
té un model del segle XIX. 

La senyora Mir retreu a la regidora que parli d’agenda compartida referint-se al Pla 
d’equipaments, perquè recorda que va ser aprovat per unanimitat. Seguidament, retreu al 
govern que l’hagi abandonat i que, en aquest cas, no hagi estat responsable amb els 
projectes aprovats en mandats anteriors. 

Respecte al planejament, considera que el govern no ha tirat endavant ni els que estaven 
aprovats ni els que estaven pendents d’aprovar. Retreu al govern que durant anys hagi dit 
que desafectaria els veïns dels Tres Turons i que no hagi fet res, i també retreu que hagin 
quedat pendents els planejaments de Teixonera 2, Font del Gos, la Clota i el Carmel. Pel 
que fa a la Modificació del Pla general del Carmel, aclareix que era, en part, una revisió 
d’afectacions existents i, en part, noves afectacions, com per exemple la finca de Santa 
Rosalia, 91. 

Demana al govern on han anat a parar els 5 milions d’euros previstos per a les 
expropiacions dels Tres Turons i si han anat a parar a Talleres Muñoz. A més, li retreu 
que no hagi informat sobre la resolució dels afectats en aquests casos fins fa poc, ja que 
va ser una petició del seu grup. 

Creu que el govern treballa amb molta opacitat de cara a la ciutadania i als grups 
municipals i retreu que no hagi respost cap de les preguntes que el seu grup ha presentat 
durant els quatre anys de mandat. 

Per acabar, diu que el pas del govern actual pel Districte quedarà en res perquè s’ha 
limitat a gestionar, a fer manteniment i a impulsar projectes anteriors, per la qual cosa 
pensa que el nou govern haurà de començar de zero. 

El senyor Conde respon al senyor Coronas que, durant el tripartit, no es va fer res sobre la 
Font del Gos ni sobre la ronda de Dalt, i diu que no vol entrar en aquest debat. 

Seguidament, demana a la regidora que li contesti una sèrie de preguntes, ja que en el 
torn de paraula anterior no li ha contestat, com ara quina és la situació de l’escola de 
futbol situada a Montbau, on el govern ha destinat 175.000 euros per netejar i enderrocar 
la piscina. 

Pregunta quines mesures ha pres o prendrà davant la brutícia i les filtracions del túnel de 
la Rovira i també si s’ha fet algun estudi sobre l’accessibilitat de la connexió entre les 
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línies 4 i 5 de metro Maragall, tal com estipula la proposició que va fer el grup al qual 
representa i que va ser aprovada per unanimitat. 

Retreu que el senyor Collboni vengui inversions als barris, referint-se a la ronda de Dalt, 
perquè considera que des de fa anys aquestes actuacions són demanades per part dels 
veïns. Diu que, tal com va expressar en l’Audiència Pública, els grups polítics s’haurien de 
posar d’acord per al projecte de la ronda de Dalt en la propera legislatura. 

Finalment, retreu a la regidora i al govern que hagin dedicat el mandat a estudiar temes 
en comptes de fer propostes. Creu que el districte necessita menys paraules i més fets. 

El senyor Carrión contesta al senyor Conde que el seu company Jaume Collboni ha 
desencallat el projecte de la ronda de Dalt pensant en els veïns d’Horta-Guinardó, cosa 
que creu que el PPC, amb connivència amb CiU, no ha fet. 

Després, retreu a la regidora que el seu balanç no estigui relacionat amb les actuacions 
presentades quatre anys enrere i recorda que tant ella com la senyora Fandos o el senyor 
Bou, a l’inici del mandat van dir que s’havien perdut oportunitats pels endarreriments, ja 
que creu que ha tornat a passar. 

Reconeix que en una legislatura no es poden resoldre totes les necessitats dels barris 
però es queixa del fet que CiU es presentés als veïns com aquell govern que arribaria a 
donar respostes a les demandes endarrerides. Creu que en lloc de crear solucions, el 
govern ha generat conflictes, ja que ha enganyat als ciutadans i indica que, amb aquesta 
manera d’actuar, està afectant tant la ciutadania com a la política, perquè genera una 
pèrdua de confiança. 

Respecte a la reforma dels òrgans de participació, opina que els consells de barri són un 
bon mecanisme per dialogar i decidir. 

Per acabar, opina que el districte mereix un govern que faci polítiques encaminades a 
millorar la qualitat de vida de la gent i la transformació de la societat. Creu que pot haver-
hi un govern millor que es preocupi pels barris i resolgui situacions endarrerides, i mostra 
el seu convenciment perquè en el proper mandat hi hagi un altre govern. 

La regidora agraeix la complicitat que han mostrat els veïns per avançar en la millora del 
districte i també el suport dels grups municipals que han col·laborat en aprovar diferents 
qüestions al llarg del mandat. 

Recorda que el govern ha actuat en minoria, que a la Casa Gran només té catorze 
regidors i que al Districte d’Horta-Guinardó compta amb cinc consellers, per la qual cosa 
opina que en la situació de crisi, el valor de la seva tasca és més gran. 

Per acabar, diu que el govern se sent tranquil perquè ha complert amb els seus objectius i 
manifesta la seva esperança perquè els governs posteriors puguin posar-se medalles, ja 
que voldrà dir que ells han fet la part de feina que els corresponia. 

El Consell se n’assabenta. 
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C) Part decisòria: 

a) Presidència 

3. Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2015 a 
Afibrocat, Associació d’Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya, i a títol pòstum 
al Sr. Joan Martínez i Vendrell, de conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del 
reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat 
definitivament pel Consell Plenari en sessió celebrada el 29 de juny de 2012 

La presidenta dóna peu al punt següent de l’ordre del dia, en el qual es proposa 
l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2015 a l’Associació d’Ajuda 
per a la Fibromiàlgia de Catalunya (Afibrocat) i al senyor Joan Martínez i Vendrell, a títol 
pòstum. Dóna la benvinguda als representants de l’entitat i a l’Angeleta, la dona del 
senyor Martínez, i a continuació llegeix els mèrits de les medalles escollides. 

Pel que fa a Afibrocat, explica que és una entitat amb seu al barri d’Horta que lluita a favor 
dels malalts per millorar la seva qualitat de vida i integració sociolaboral, i apunta que, des 
de fa deu anys, treballa en la difusió i la sensibilització d’aquestes malalties al barri, a la 
ciutat i al país. Apunta que el seu objectiu és remoure els obstacles que impedeixen la 
plena integració del col·lectiu de malalts de fibromiàlgia i explica que la malaltia es 
produeix en el sistema sensorial, de manera que provoca un dolor persistent en diferents 
zones del cos que, sovint, va acompanyat de cansament. 

Assenyala que l’entitat fa una tasca insubstituïble per oferir teràpia i acollir la persona 
malalta en els seus processos vitals oferint una comprensió destacable, i diu que el seu 
lema és «acollir i compartir», ja que vol actuar de forma solidària. Fa saber que en la seva 
tasca participen voluntaris, terapeutes i col·laboradors, i que treballa amb les famílies i 
l’entorn més proper de la persona malalta. Creu que és un exemple de compromís i felicita 
l’entitat per la feina feta. 

La sala aplaudeix. 

La senyora Montserrat Mas, en nom d’Afibrocat, agraeix el reconeixement i fa saber que 
l’entitat se sent recolzada. Després, manifesta la voluntat de seguir treballant en el barri 
d’Horta-Guinardó. 

La presidenta informa, pel que fa a la medalla a títol pòstum per al senyor Joan Martínez, 
que va ser conseller del districte d’Horta-Guinardó i portaveu del GMDPSC, i opina que si 
se’ls preguntés als veïns per la seva tasca, en destacarien la seva condició de persona 
compromesa, afable, lluitadora i humil, sempre entregada a causes justes alienes i amb 
un compromís solidari innat per entendre el món i les relacions humanes. Creu que 
tothom coincidiria a reconèixer que era un amant de la cultura, del barri d’Horta i de totes 
les persones que l’envoltaven. Recorda que va ser president de l’entitat Foment Hortenc 
del barri d’Horta, dedicada principalment al teatre, i diu que la seva interpretació sempre 
era neta i transmetia tot allò que era. Fa saber que el senyor Martínez va fer de la 
coherència entre el que pensava, deia i feia la base de la seva acció política, social i 
cultural, una acció que qualifica de farcida de valors i conviccions i d’una gran vocació de 
servei a la comunitat. 
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Destaca que va ser un referent personal i ètic per als veïns i ciutadans, que va ser molt 
més que un polític i que era un company de lluites i, també, un amic. Manifesta la voluntat 
del Districte a fer-li el reconeixement amb la Medalla d’Honor i diu que Joan Martínez 
pertanyia a la categoria de les persones imprescindibles que, en paraules de Bertolt 
Brecht, van lluitar tota la vida. 

La sala aplaudeix. 

La senyora Angeleta, en nom propi, dóna les gràcies. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, procedeix a fer una lectura en la qual 
esmenta que la Medalla d’Honor per al senyor Joan Martínez correspon a una medalla per 
a una persona que coneixia molt bé el barri i els seus carrers i que era molt estimada pels 
veïns. També diu que va tenir l’honor de treballar amb ell durant quasi dotze anys i 
destaca que, tot i que no sempre van estar d’acord, sempre es van tractar amb un 
respecte exemplar que els va portar a engendrar una relació d’amistat. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

4. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació del Pla especial d’establiments de 
concurrència pública i altres activitats a l’àmbit del Casc Antic d’Horta del 
Districte d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, explica que la modificació de la 
normativa esmentada té l’objectiu de mantenir el Pla d’usos d’Horta i actualitzar la 
normativa vigent tot incorporant les noves casuístiques que han aparegut al districte, ja 
que el Planejament urbanístic vigent del Pla d’usos d’Horta té deu anys de vigència i, 
durant aquest període, s’han produït una sèrie de canvis, entre els quals, aprovacions de 
normatives, modificació d’altres plans d’usos i noves casuístiques. 

Fa saber que l’actualització s’ha regulat des de tres vessants. En primer lloc, indica que 
s’ha fet una transposició de la normativa vigent a la Casa Gran i de la resta de normatives 
que hi ha tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. En segon lloc, assenyala 
l’actualització de les amplades dels carrers, duta a terme en els projectes d’urbanitzacions 
del districte amb la voluntat d’homogeneïtzar-lo amb la resta de districtes de la ciutat. En 
aquest sentit, destaca la relació de l’establiment amb l’ús de l’habitatge i la supressió de la 
reducció horària pel fet de no complir els paràmetres de densitat i les condicions 
d’establiments. 

Explica que aquesta actualització comporta limitar certes activitats que, a partir d’aquest 
moment, no s’admetran, com ara l’exhibició de material pornogràfic, o alguna restricció 
per a activitats de karaoke o locutoris. Afegeix que també es regulen les activitats de clubs 
socials privats o similars, tant estàndards com de fumadors de tabac, i establiments 
destinats a les relacions sexuals. 

En tercer lloc, apunta que la Modificació regula l’increment d’aforament dels establiments 
amb caràcter històric, social o cultural del districte, i diu que l’Ateneu Hortenc, el Foment 
Hortenc i els Lluïsos d’Horta podran adequar la seva activitat i homologar la seva situació. 
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El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, inicia la seva intervenció queixant-se de 
la dificultat que suposa la lectura del Pla d’usos, ja que molt sovint demana al lector que 
recorri a una ordenança o a algun altre tipus de document, i retreu que el document no 
hagi passat per la comissió consultiva per a poder-lo estudiar amb més temps i amb 
profunditat. També retreu que no hagi estat presentat a cap òrgan de participació i opina 
que caldria presentar-lo en el marc dels consells de barri. 

Mostra el seu acord amb el Pla d’usos però fa saber que té alguns dubtes al respecte. Fa 
referència al punt número 4 del Pla, en el qual es recull que es mantenen les mateixes 
restriccions que en el Pla vigent excepte en les activitats de restaurant, en què 
s’incrementa la densitat amb la finalitat de facilitar la conversió de les llicències de bar 
sotmeses a restriccions horàries. Opina que, d’aquesta manera, el Districte perd una 
oportunitat perquè el que haurien de ser equipaments es poden convertir en restaurants, 
com per exemple la Casa del Fotògraf de la plaça Eivissa. 

Manifesta l’abstenció del seu grup perquè diu que té masses dubtes i fa saber que espera 
l’aprovació a la Casa Gran més endavant per a prendre una decisió. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, expressa el vot en contra del seu grup 
i opina que la modificació que ha presentat el senyor Puelles hauria de comptar amb la 
participació dels veïns. Creu que és un tema que s’hauria de debatre en el Consell de 
Barri d’Horta. 

Opina que la modificació no es limita a actualitzar, sinó que té modificacions substancials, 
i pregunta què vol dir el canvi de les amplades dels carrers, el fet que es parli de terrasses 
més grans i, també, el fet que es parli de més terrasses. Pregunta si hi ha algun motiu per 
a limitar els horaris i fa saber que, tot i compartir la necessitat d’incrementar l’aforament de 
les entitats, el seu grup no està a favor del que presenta el document. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, indica que el contingut del document li 
sembla correcte però expressa l’abstenció del seu grup perquè diu que el vol estudiar 
detalladament. 

El senyor Ramón Carrión i Duran, del GMDPSC, mostra el seu acord amb la senyora Mir 
sobre el fet que té certs dubtes envers el document i també sobre la necessitat de 
comptar amb la participació dels veïns. Tot i això, diu que, si bé és un Pla millorable, sí 
que es reconeixen les entitats afectades i, per això, manifesta el vot a favor del seu grup. 

S’aprova la proposta amb el vot a favor del GMDPSC i GMDCiU, les abstencions del 
GMDUpB i el GMDPPC i el vot en contra del GMDICV-EUiA. 

5. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art.23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
esportiu situat al passeig de la Vall d’Hebron, núm. 93-101, d’iniciativa municipal 
(BIMSA) 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, assenyala que el Pla té l’objectiu 
de reordenar l’equipament situat al passeig de Vall d’Hebron, 93, per als usos esportius i 
de lleure que disposa l’institut. Fa saber que és una modificació necessària per a reubicar 
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el camp de futbol de Sant Genís dins dels terrenys del Patronat Ribas i, conseqüentment, 
la construcció de les instal·lacions esportives del Patronat i la zona d’horts urbans que 
tenien anteriorment. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, manifesta el vot a favor del seu grup i 
mostra el seu acord amb el fet que es traslladi el camp de futbol i el fet que l’institut tingui 
les instal·lacions que necessita. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, expressa el vot favorable pels 
mateixos motius que el senyor Coronas, però lamenta que sigui una mesura que arribi 
amb retard. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

6. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art.23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la 
concreció del tipus d’equipament en l’àmbit discontinu del Club de Tennis La 
Salut i de l’Escola Virolai, d’iniciativa municipal 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, explica que la modificació és 
d’iniciativa privada i té dos objectius: el primer és signar la tipologia d’equipament docent i 
mantenir la clau urbanística 7a als terrenys del davant del carrer Escorial, que són 
titularitat del Club de Tenis La Salut, que actualment també està qualificat amb la clau 7a 
però d’ús esportiu; i el segon és signar la tipologia d’equipament esportiu preexistent, 
també de clau 7a, als terrenys que enfronten el camí de Can Mora, de titularitat de 
l’Escola Virolai, i que actualment estan qualificats com a equipaments d’ús docent. 

Informa que l’àmbit d’intercanvi dels paràmetres urbanístics es duu a terme en una 
superfície de 623,20 metres per part d’equipament esportiu i 667,25, per part 
d’equipament docent. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, creu que aquesta modificació té 
aspectes positius, com per exemple el fet que una possible escola bressol es pugui 
desenvolupar a la zona que tracta, i, també, aspectes negatius, com per exemple que 
s’afavoreixi el fet que les entitats privades ampliïn la seva oferta. Creu que l’Ajuntament, 
com a administració que facilita aquest intercanvi, hauria d’imposar alguna compensació.  

Per tot això, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, manifesta l’abstenció del seu grup i 
mostra la seva incomprensió davant el benefici que la ciutadania obté de l’operació que es 
tracta en aquest punt. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa l’abstenció del seu grup pels 
mateixos motius que els seus companys i diu que cal veure més clar quin plantejament hi 
ha al darrere. 
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El senyor Ramón Carrión i Duran, del GMDPSC, expressa el vot a favor del seu grup 
perquè diu que es tracta d’una permuta entre privats. 

S’aprova la proposta amb el vot a favor del GMDPSC i del GMDCiU i les abstencions del 
GMDUpB, el GMDICV-EUiA i el GMDPPC. 

7. Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització de la pista 
poliesportiva municipal de Montbau del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 
2015; i sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 

El senyor Lluís Bou i Dalmau, conseller de Cultura, Ciutadania, Emprenedoria i Promoció 
del Districte, indica que en la proposta de tarifes de la pista poliesportiva municipal de 
Montbau per al 2015, es va indicar a tots els gestors de les instal·lacions que l’Ajuntament 
recomanava que els preus no incrementessin. Explica que la proposa que presenta 
segueix aquesta recomanació, ja que no preveu cap increment en les tarifes, ni 
d’entrenament amb reserva, ni de vestidor, ni de lloguer de pista o per als enllumenats 
especials. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè diu que la proposta compleix allò que es va acordar en el seu moment. Ara bé, 
demana quin és el motiu pel qual el tema de les tarifes no es va portar en el mateix 
moment que es va fer amb la resta d’equipaments del districte. 

La senyor Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, manifesta l’abstenció del seu grup 
perquè creu que el govern ha fallat en aquest tema, ja que l’hauria d’haver presentat amb 
la resta de preus públics. A més, opina que no s’ha explicat amb prou claredat. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, expressa el vot en contra del seu grup i 
recorda que també va votar en contra dels preus públics que el govern va presentar en el 
Plenari del desembre del 2014. Opina que, davant la situació de crisi actual, el govern 
hauria de regular els preus d’acord amb l’IPC, que entre el 2013 i el 2014 ha baixat, en 
comptes de congelar-los. 

El senyor Ramón Carrión i Duran, del GMDPSC, entén que aquesta proposta és un afegit 
del que es va presentar en el plenari anterior i expressa el seu vot en contra per ser 
coherent amb les seves decisions. 

Es rebutja la proposta amb els vots en contra del GMDPSC, el GMDPPC, l’abstenció del 
GMDICV-EUiA i els vots favorables del GMDUpB i el GMDCiU. 

8. Informar favorablement la proposta rebuda de la Ponència de Nomenclàtor, 
sobre la denominació de plaça del Doctor Matias Guiu per a la via pública de 
nova urbanització on hi ha situada la sortida de metro L5, Teixonera al Districte 
d’Horta-Guinardó 

El senyor Lluís Bou i Dalmau, conseller de Cultura, Ciutadania, Emprenedoria i Promoció 
del Districte, indica que el motiu d’aquesta proposta rau en la petició de molts veïns del 
barri que van demanar que es dediqués un espai públic a la memòria del senyor Guiu. 
Explica que el senyor Jordi Matías Guiu va néixer a Barcelona el 6 d’agost de 1922 i que, 
un cop acabada la carrera de Medicina a la Universitat de Barcelona, va trobar feina com 
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a metge civil a l’Hospital Militar de Barcelona, tot i que mai va ser militar. Diu que allà va 
entrar en contacte amb els barris que emergien a les proximitats de l’Hospital, que 
bàsicament eren la Teixonera i Sant Genís, que en aquells moments reunien ciutadans 
d’altres zones de Catalunya o de fora de Catalunya, no estaven urbanitzats ni tampoc 
tenien recursos hospitalaris o sanitaris propers, per la qual cosa, sense estar premeditat, 
es va convertir en el metge del barri i dels veïns cap a l’any 1947. 

Assenyala que va ser metge durant més de cinquanta anys. Fa saber que l’activitat del 
barri creixia i abastava quasi tot el dia conjuntament amb els barris de Penitents i de Sant 
Genís. Explica que va organitzar una «iguala» per no haver de cobrar cada vegada que 
assistia a un pacient, de manera que es pagava trimestralment o anual, i també apunta 
que va arribar a un acord amb una asseguradora per tal que els veïns tinguessin cobertes 
les proves mèdiques de forma econòmica. Apunta que la seva dedicació, estudi i 
constància pel seu treball li van merèixer la concessió de la Medalla del President Macià 
l’any 1997. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, expressa l’abstenció del seu grup i fa 
saber que presentarà un prec més endavant en relació amb la Ponència del Nomenclàtor. 
A més, mostra la seva incomprensió davant la proposta perquè diu que el govern sempre 
ha sostingut que la plaça esmentada és un espai privat. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, manifesta el vot a favor del seu grup 
perquè diu que el doctor Matías Guiu era una persona molt estimada al barri de la 
Teixonera. Ara bé, matisa que és un vot crític perquè creu que l’Ajuntament hauria de 
resoldre, abans de posar el nom, la titularitat de l’espai. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup 
però diu que, abans de posar el nom, la plaça hauria de ser reconeguda de titularitat 
pública. Pregunta al govern si és viable posar un nom a una plaça que és privada. 

El senyor Ramón Carrión i Duran, del GMDPSC, manifesta el vot a favor del seu grup 
perquè diu que en els consells de barri ha comprovat que els veïns tenen aquest desig. 
Ara bé, demana al govern que mantingui informats als veïns sobre la qüestió de la 
titularitat. 

El senyor Bou aclareix que hi ha una part de la finca que és privada i una altra part que 
està en procés d’expropiació. 

S’aprova la proposta amb l’abstenció del GMDUpB i el vot a favor de la resta de grups. 

9. Informar favorablement la proposta rebuda de la Federació Catalana de 
Ciclisme, sobre la denominació de Velòdrom Municipal d’Horta Miquel Poblet a 
l’actual Velòdrom Municipal d’Horta 

El senyor Jaume Fibla i Papaseit, conseller de Coneixement, Infància, Adolescència, 
Joventut i Esports, indica que el seu grup creu adient que el Velòdrom reculli el nom de 
Miquel Poblet, ja que ha estat un dels millors ciclistes catalans de la història. Explica que a 
partir del 1944 es va convertir en professional i diu que als setze anys ja va participar en 
diverses curses arreu de Catalunya. Destaca els seus èxits en dues edicions de la cursa 
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Milà-San Remo, dues edicions de la Volta Ciclista de Catalunya i divuit campionats 
d’Espanya en diverses modalitats. 

Explica que, un cop retirat, es va dedicar a la Federació Catalana del Ciclisme i apunta 
que, finalment, va rebre la medalla Forjadors de la Història Esportiva de Catalunya i, 
també, la Creu de Sant Jordi. Fa saber que, al final de la seva vida, va tornar a la seva 
ciutat natal, Montcada i Reixac, on es va inaugurar un pavelló que duia el seu nom, i on 
també va ser apadrinat per Miguel Indurain. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup i 
afegeix algunes dades sobre la vida de Miquel Poblet. Diu que la seva característica és 
que era un esprintador. Recorda que va aconseguir seixanta-dues victòries, tres etapes al 
Tour de França, vint al Gir d’Itàlia i tres més a la Volta d’Espanya. 

El senyor Ramón Carrión i Duran, del GMDPSC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

b) Proposicions dels grups municipals 

No n’hi ha. 

D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions / Declaracions de grup 

Del Grup del PSC: 

10. Que el Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acordi que en compliment 
de les diferents respostes tant a les preguntes fetes en aquest Plenari i que, tal 
com ens varen informar en la Comissió d’Hàbitat Urbà, en un termini de tres 
mesos es donaria una solució definitiva, el govern del Districte d’Horta-Guinardó 
insti i demani, així com que impulsi i lideri definitivament davant la Regidoria 
d’Hàbitat Urbà els canvis definitius que estiguin estudiant o hagin estudiat en el 
sentit de no ignorar les reivindicacions veïnals sobre la consolidació de la finca 
de Torre Garcini, i que definitivament es requalifiqui i converteixi exclusivament 
com a equipament públic, preservant els seus jardins i tot el solar on actualment 
està la Torre Garcini 

El senyor Joan Ferrús i Alborch, del GMDPSC, presenta la proposició i n’enumera els 
precedents que l’han motivada: primer, el fet que el govern no hagi donat una solució 
definitiva a la problemàtica de Torre Garcini; segon, el fet que els veïns i els grups van 
plantejar els dubtes per la no desafectació de la parcel·la que ocupa la Torre; tercer, el fet 
que es va portar a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient el 18 de setembre per a 
consolidar la finca com a equipament públic; quart, el fet que el 18 d’octubre es preguntés 
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en el Plenari en quin punt es trobaven les al·legacions i, cinquè, el fet que les respostes a 
les preguntes sempre han estat que es donaria una resposta en el termini de tres mesos. 

Per tot això, proposa que el Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó insti, demani, 
impulsi i lideri davant la Regidoria d’Hàbitat Urbà els canvis definitius que hagin estudiat 
en el sentit de no ignorar les reivindicacions veïnals sobre la consolidació de la finca Torre 
Garcini, i que es requalifiqui i converteixi exclusivament com a equipament públic, 
preservant els seus jardins i tot el solar on està actualment. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, expressa el vot favorable del seu grup. 
Tot i això, mostra el seu recel davant la proposició i diu que, fins aleshores, l’Ajuntament 
s’ha rendit al xantatge immobiliari d’una entitat jurídica. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, manifesta el vot a favor del seu grup i 
retreu el fet que, al llarg del mandat, ha presentat diverses iniciatives en el sentit de la 
proposició. Així mateix, opina que cal que l’espai sigui enterament públic. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMPPC, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que, en nombroses ocasions, el seu grup ha apostat per la recuperació de la 
totalitat de Torre Garcini i perquè els seus entorns no siguin edificables. 

El senyor Lluís Bou i Dalmau, conseller de Cultura, Ciutadania, Emprenedoria i Promoció 
del Districte, manifesta el vot a favor del seu grup perquè ha transaccionat el text. Indica 
que el Districte sempre ha treballat perquè l’enderroc no es realitzés i recorda que es van 
negociar dues pròrrogues a la llicència d’enderroc i es va fer un acord amb el propietari 
que reporta a l’Ajuntament la titularitat de la Torre Garcini i, també, la titularitat municipal 
de Can Ripoll, a Sarrià. Assenyala que un cop s’aconsegueixi la titularitat municipal i 
també la Modificació del PGM, el govern treballarà perquè no s’edifiqui als jardins. 

El senyor Ferrús agraeix la sensibilitat dels grups municipals i diu que queden poques 
masies del segle passat al districte. Recorda que, des de fa molt de temps, al barri del 
Guinardó s’hi està demanant una zona verda, ja que no n’hi ha, i opina que és el moment 
de tenir-la. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Del Grup de CiU: 

11. Instar el Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó a seguir impulsant el 
cobriment de la ronda de Dalt en el seu pas pel Districte, així com disposar de 
les inversions necessàries per desenvolupar els projectes que es derivin de 
l’Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la Ronda de Dalt en l’àmbit d’Horta-
Guinardó i alhora, i de forma paral·lela, buscar una solució a l’afectació del 
veïnat de la Font del Gos, Can Papanats i Cal Notari, així com seguir 
desenvolupant el conjunt d’intervencions necessàries per a la urbanització, 
adequació i millora de les infraestructures de serveis i els carrers 

El senyor Lluís Bou i Dalmau, conseller de Cultura, Ciutadania, Emprenedoria i Promoció 
del Districte, assenyala que el full de ruta per a aquest mandat del Districte d’Horta-
Guinardó contemplava la presentació dels estudis necessaris encaminats al cobriment o 
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soterrament de la ronda de Dalt en el seu pas pels barris de la zona nord del districte: 
Teixonera, Sant Genís, Montbau, Vall d’Hebron i Horta. Explica que, en els últims mesos, 
el govern del Districte, juntament amb les associacions de veïns dels barris afectats i 
tècnics qualificats de diferents disciplines, ha treballat i valorat les diferents propostes i 
solucions tècniques amb el benentès que la gran complexitat tècnica i econòmica dels 
diferents projectes depassa sobradament l’àmbit d’actuació del Districte. 

Esmenta que, entre els diferents aspectes a treballar, s’han comentat les possibles 
solucions per al veïnat de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari, àmbit territorial que 
es veu afectat pel planejament urbanístic del Pla general metropolità de 1976 i que 
condiciona qualsevol actuació que s’hi pugui realitzar. 

En aquest sentit, diu que el Districte està convençut del fet que, paral·lelament a les 
tasques de cobriment, s’ha de trobar una solució a l’afectació del veïnat d’aquestes zones 
i s’ha de treballar per a la seva desafectació, motiu pel qual presenta la proposició en la 
qual insta el Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó a seguir impulsant el cobriment 
de la ronda de Dalt en el seu pas pel districte, així com a disposar de les inversions 
necessàries per desenvolupar els projectes que es derivin de l’estudi de viabilitat de la 
cobertura de la ronda de Dalt en l’àmbit d’Horta-Guinardó, i alhora, i de forma paral·lela, 
buscar una solució a l’afectació del veïnat de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari, 
així com seguir desenvolupant el conjunt d’intervencions necessàries per a la 
urbanització, adequació i millora de les infraestructures de servei i dels carrers. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, opina que és una proposició 
absolutament estètica, tal com ha dit en la seva rèplica a l’informe de la regidora sobre 
l’estat del Districte. Tot i això, mostra el seu acord en algunes parts del redactat. Expressa 
la voluntat d’ERC de donar cobertura allà on sigui possible i recorda que el 2012 ja va 
anunciar que volia buscar una solució per als veïns de la Font del Gos, Can Papanaps i 
Cal Notari. 

Amb tot, manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, considera que és un despropòsit 
presentar aquesta proposició dos mesos abans de les eleccions i retreu al govern que 
vulgui treballar dos projectes de forma paral·lela, ja que, al seu entendre, tenen ritmes 
diferents. 

Recorda que, en altres ocasions, el seu grup s’ha mostrat obert a abordar la problemàtica 
de la Font del Gos i també diu que va confirmar l’assistència a la reunió que va convocar 
l’Ajuntament però que, al final, no es va celebrar perquè el grup del govern no hi podia 
assistir. 

Pel que fa al cobriment de la ronda, apunta que és un tema que apareix en el seu 
programa des de fa anys i demana al govern que mostri quina proposta ha fet per a 
resoldre la situació dels espais que no formen part de la zona deprimida. Es mostra oberta 
a veure la proposta i a donar-hi suport si ho considera pertinent i compta amb l’opinió dels 
veïns. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, opina que la proposta és extemporània i 
es queixa del fet que el GMDCiU votés en contra a una proposta que va fer el grup al qual 
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representa en el Plenari anterior. També retreu que barregin els temes de la ronda de Dalt 
i la Font del Gos. 

Respecte a la Font del Gos, retreu al govern que hagi tingut quatre anys per a prendre 
mesures i no hagi fet res fins aleshores. Respecte a la ronda de Dalt, els retreu que fos un 
tema que portaven en el programa electoral i que no s’hagi respost, excepte amb l’estudi 
que diuen que han fet. 

Per tot plegat, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Ramón Carrión i Duran, del GMDPSC, matisa que la proposició que presenta el 
GMDCiU és gràcies al suport del grup al qual representa. Mostra el seu acord amb la 
senyora Mir sobre el fet que barrejar dos temes no és adient i mostra el seu desacord en 
la redacció exacta del que diu el text de la proposició. Tot i així, diu que és un tema que 
ha defensat a la Comissió de Qualitat de Vida i, per tant, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Bou fa saber que el govern no només ha treballat el tema de la ronda de Dalt en 
els darrers mesos, sinó que des de fa anys ha realitzat treballs i s’ha presentat a les 
comissions de seguiment i a reunions amb els veïns. Recorda que en la Comissió de 
Seguiment de la Vall d’Hebron que es va fer uns dies enrere, el senyor Conde va demanar 
que els grups municipals fessin un compromís en aquest tema, ja que el considera 
transcendent i prou important com perquè no depengui del color municipal. En aquest 
sentit, es queixa del fet que en el Plenari hagi dit que es tracta d’un tema d’estètica i creu 
que qualificar-lo d’aquesta manera no és respectuós amb els veïns. 

Pel que fa a la Font del Gos, retreu al GMDPSC el fet que va tenir trenta-dos anys per fer-
hi alguna cosa i considera que el govern actual està oferint una solució, tal com demanen 
els veïns, que afecta la Modificació del Pla general metropolità, i que és un tema complex. 

S’aprova la proposta amb el vot a favor del GMDCiU, del GMDUpB i del GMDPSC i les 
abstencions del GMDICV-EUiA i el GMDPPC.  

Del Grup del PPC: 

12. Que el govern del Distrito incluya en el informe de movilidad realizado la 
ampliación del carril bici a la mayor extensión del distrito y de barrios posible. Y 
dada la complicada orografía del distrito, que el govern del Distrito inste al 
órgano competente la implantación de estaciones de Bicing eléctricas para 
facilitar la movilidad con el resto de la ciudad 

El senyor Rafael Sánchez i Cobo, del GMDPPC, presenta la proposició en la qual exposa 
que tot i l’orografia, Horta-Guinardó disposa de pocs quilòmetres de carril bici en 
comparació amb la resta de la ciutat. Fa referència, concretament, a la manca que en 
tenen els carrers Tajo, passeig Maragall i ronda de Dalt, i retreu que fos un tema que 
apareixia al programa electoral de CiU. Afegeix que el districte s’hauria d’haver tingut en 
compte com a zona de prova per a la instal·lació d’estacions del Bicing elèctric. 

Per tot això, proposa que el govern del Districte inclogui en el seu informe de mobilitat 
l’ampliació del carril bici amb la major extensió en el districte i en els barris que sigui 
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possible i que també insti l’òrgan competent de la instal·lació de les estacions del Bicing 
elèctric perquè faciliti la mobilitat a la resta de la ciutat. 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, recorda que dos plenaris enrere el seu 
grup va presentar un prec en el mateix sentit, per la qual cosa expressa el vot favorable 
del seu grup. Manifesta la seva esperança perquè s’aprovi i perquè algun dia el govern 
faci tot allò que aprova. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, expressa el vot a favor del seu grup i 
reconeix que es va perdre una oportunitat quan es va menystenir el districte d’Horta-
Guinardó per a la prova del Bicing elèctric. 

El senyor Ramón Carrión Duran, del GMDPSC, manifesta el vot favorable del seu grup 
perquè diu que és coherent amb el prec que presentarà més endavant i amb el 
posicionament que té respecte al Pla de mobilitat. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, manifesta el vot favorable del seu 
grup i fa saber que, en el marc de treball de les diferents comissions intentarà incloure 
l’ampliació del carril bici com una proposta i que, en la mesura del possible, implementarà 
la col·locació dins la xarxa viària d’Horta-Guinardó. Respecte al Bicing elèctric, respon 
que, de moment, es tracta d’una prova pilot i manifesta l’esperança perquè es pugui 
ampliar a la resta de la ciutat. 

El senyor Sánchez agraeix l’aprovació de la proposició i manifesta l’esperança perquè 
aquest tema no quedi paralitzat per part del govern. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Del Grup d’ICV-EUiA: 

13. El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 

Instar el proper govern municipal del Districte a dur a terme la revisió i 
actualització del Pla d’equipaments d’Horta-Guinardó 2006-2020 a l’inici del 
proper mandat, duent a terme un procés participatiu ampli que permeti elaborar 
un nou Pla d’equipaments i planificar les pròximes actuacions a curt, mitjà i llarg 
termini, mantenint el consens i l’ampli suport de l’actual Pla 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, presenta la proposició. Recorda que 
el Pla d’equipaments d’Horta-Guinardó 2006-2020 va ser aprovat amb un ampli consens 
ciutadà i amb el suport unànime de tots els grups municipals del Districte, després d’un 
procés participatiu ampli, però diu que, malgrat això, durant el present mandat no se n’ha 
fet la revisió necessària per tal d’adaptar les previsions del Pla a les necessitats actuals 
planificant i donant prioritat a aquelles actuacions més necessàries. 

Per aquest motiu, presenta la proposició en la qual insta el proper govern municipal del 
Districte a dur a terme la revisió i actualització del Pla d’equipaments d’Horta-Guinardó 
2006-2020 a l’inici del proper mandat, duent a terme un procés participatiu ampli que 
permeti elaborar un nou Pla d’equipaments i planificar les pròximes actuacions a curt, a 
mitjà i a llarg termini, mantenint el consens i l’ampli suport del Pla actual. 
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El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup per 
coherència política, ja que va votar a favor del Pla d’equipaments 2006-2020. Recorda 
que el seu grup, tant en aquesta legislatura com en les anteriors, va efectuar diverses 
iniciatives per revisar el Pla i retreu al govern que sempre respongués que ho estudiaria. 

El senyor Ramón Carrión Duran, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que el Pla d’equipaments va ser una iniciativa que va tenir l’acord dels grups i 
també de les entitats. 

El senyor Lluís Bou i Dalmau, conseller de Cultura, Ciutadania, Emprenedoria i Promoció 
del Districte, manifesta el vot a favor del seu grup però considera que és una proposta 
estètica. Recorda que, en el moment d’aprovació del Pla d’equipaments, el senyor Pere 
Nieto, que aleshores era conseller tècnic, va dir que seria una cosa interessant per al 
districte aprovar el Pla i que ell li va respondre que hi donaria suport sempre i quan es 
pogués revisar i adequar a les necessitats de cada moment. 

Per acabar, retreu la consideració del GMDICV-EUiA sobre el fet que el govern no hagi fet 
res i creu que sí que treballa per a les persones. També reconeix que potser no ha fet tots 
els equipaments que hauria volgut durant el mandat, però incideix en el fet que ha 
incrementat el pressupost social en més d’un 40%. 

La senyora Mir opina que la proposició no és estètica, ja que busca blindar, garantir i 
assegurar que els ciutadans veuran revisat el Pla d’equipaments en el proper mandat. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Del Grup d’UpB: 

14. El Consell del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 

Iniciar les actuacions prioritàries previstes en la MPGM del barri del Carmel 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, presenta la proposició. Explica que el 
planejament de la Modificació del PGM del barri del Carmel, que va ser aprovat de 
manera definitiva el 2010, era una modificació que preveia una sèrie de millores 
fonamentals per al desenvolupament del barri i la qualitat de vida de les persones que hi 
viuen. Indica que hi havia un calendari previst que comptava amb dos quadriennis, 2010-
2014 i 2015-2018, per fer les inversions previstes, però retreu que, a data de març del 
2015, no s’hagi fet cap inversió ni tampoc no s’hagi plantejat cap nou calendari. 

Per això, proposa al Consell del Districte que acordi iniciar les actuacions prioritàries 
previstes en la MPGM del barri del Carmel. 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè diu que entén plenament el sentit de la proposició. Opina que casos com el de 
Santa Rosalia, 91, no s’haurien d’haver produït si s’haguessin tirat endavant aquestes 
prioritats de la MPGM del Carmel. 
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El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, manifesta el vot en contra del seu grup, 
tal com va fer amb la MPGM del Carmel. Recorda que el seu grup va fer diverses 
iniciatives en les quals proposava que l’equip de govern revisés el PGM del Carmel. 

El senyor Ramón Carrión Duran, del GMPSC, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè diu que sempre ho ha defensat així en el Plenari, tant pel que afecta el PGM del 
Carmel com per l’afectació dels veïns. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, manifesta el vot en contra del seu 
grup. Diu que dels 391 habitatges afectats, 128 estaven fora d’ordenació i 173 van 
suposar noves afectacions. A més, creu que la modulació que va fer el GMDUpB del PGM 
del Carmel segurament va ser a instàncies del seu grup i del grup al qual representa. 

Fa saber que el compromís del govern és atendre la gent afectada, tant del Carmel com 
dels Tres Turons o la Clota, i prioritzar les actuacions urgents en un sentit social, cosa que 
demostren els pressupostos. 

Respon a la senyora Mir que, respecte a la finca de Santa Rosalia, 91, no hi havia previst 
fer cap actuació fins l’any 2015, per la qual cosa considera que si hi ha hagut mala gestió 
amb aquest tema no ha estat per culpa del govern actual, sinó per culpa de l’anterior. 

El senyor Coronas demana al senyor Puelles si coneix el passatge Sigüenza per posar-li 
com a exemple de la dificultat que suposaria en un passatge com aquest apagar un 
incendi. Demana al conseller que posi en marxa les actuacions que són urgents. 

La presidenta demana a la secretària tecnicojurídica que informi de quin seria el resultat 
en aquest cas, on els vots a favor del GMDPSC (6 consellers), del GMCUpB (1 conseller) 
i del GMICV-EUiA (2 consellers) queden empatats amb els vots en contra del GMDCiU (5 
consellers) i del GMDPPC (4 consellers) perquè el GMDPSC té un conseller menys.  

La cap del departament de serveis jurídics-secretaria indica que en virtut de l’article 86.3 
del Reglament Orgànic Municipal, en cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
La presidenta del Consell del Districte manifesta el seu vot a favor.  

S’aprova la proposta amb el vot a favor del GMDUpB, el GMDICV-EUiA i el GMDPSC, i el 
vot en contra del GMDPPC i del GMDCiU. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No n’hi ha. 

c) Precs 

Del Grup del PSC: 

15. Que es documenti exhaustivament i s’adjunti tota la informació mancant de 
l’informe de mobilitat, com la del bus de barri o circulació de cotxes, sinèrgies o 
fronteres amb la resta de districtes i es contrasti amb el plans de futur existents, 
fets durant el mandat anterior així com que es facin públics a quines empreses, 
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quins són, quants, i per quina quantitat econòmica per cada projecte s’han 
encarregat per al proper mandat, tot plegat per evitar tornar a fer reunions 
nul·les, improductives i amb tanta falta d’informació, aquesta vegada a les 
comissions de seguiment dels barris 

El senyor Raül Ortega i Serrano, del GMDPSC, exposa els motius del prec: en primer lloc, 
fa referència a l’informe de mobilitat del districte, sobre el qual retreu que hagi arribat tard; 
en segon lloc, recorda que en les comissions els veïns van presentar queixes reiterades 
per falta d’informació en temes com ara el bus del barri, els plans de futur o la mobilitat en 
superfície; en tercer lloc, el fet que el govern hagi anunciat a BTV que ha encarregat 
projectes per un valor de 5 milions d’euros. 

Per tot això, formula el prec en el qual demana que es documenti exhaustivament i 
s’adjunti tota la informació que manca a l’informe de mobilitat, com el bus de barri o la 
circulació dels cotxes, sinèrgies i fronteres amb la resta de districtes; que es contrasti amb 
els plans de futur existents, fets durant el mandat anterior, així com que es facin públics 
quines empreses són, quants i per quina quantitat econòmica per a cada projecte s’han 
encarregat per al proper mandat. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, manifesta que no accepta el prec 
perquè, en primer lloc, el govern ha treballat paral·lelament a la redacció del projecte de 
viabilitat per fer les escales del carrer Telègraf, o les del carrer Batet, o els ascensors de 
la Vall d’Hebron i Raimon Casellas, entre altres obres. En segon lloc, mostra el seu 
desacord amb el senyor Ortega sobre el fet que el govern no hagi tingut en compte els 
plans de futur i llegeix dues actuacions que estaven previstes per a Teixonera i Carmel 
sobre mobilitat: la de Teixonera fa referència a fer un estudi de mobilitat al barri per a 
crear nous accessos, cosa que fins aleshores no s’havia fet; i la del Carmel esmentava la 
millora de la mobilitat interna, l’accessibilitat i el transport públic, repensant l’impacte del 
metro i fent unes escales mecàniques de pujada i baixada, un ascensor per a les 
persones amb mobilitat reduïda i buscant solucions per aquells carrers on el pendent no 
permet instal·lar escales. 

Creu que l’estudi de mobilitat del districte és prou ampli per a recollir aquests temes i diu 
que, per tant, troba fora de lloc que li demanin més concreció. 

Aprofita per dir-li que les inversions del Districte es comenten i es debaten amb els veïns, i 
recorda que l’estudi de mobilitat incorporarà el que ha dit el senyor Rafael Sánchez sobre 
el tema del Bicing i totes les altres propostes que puguin sortir. 

El senyor Ortega opina que són els veïns els qui fan plans de futur als barris i pensa que 
l’estudi de mobilitat del districte és un reflex del que han significat els quatre anys de 
mandat. Fa saber al senyor Puelles que, en la seva comissió de treball, els veïns van dir 
que ja tenien un pla de futur per al barri. 

Respecte al bus del barri, retreu al govern que no hagi tingut la deferència cap als veïns 
de plasmar el seu recorregut en l’informe de mobilitat i, seguidament, opina que el 
Districte es va veure obligat a presentar l’informe però que, en realitat, ha confós un 
instrument amb una finalitat. 
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Indica que, en mandats anteriors, les forces progressistes que van governar Barcelona 
van utilitzar la mobilitat i l’urbanisme per cohesionar els barris i evitar asimetries a partir 
dels plans de futur d’allò que els veïns demanaven, i retreu al govern actual que els hagi 
utilitzat per justificar la feina que fa. 

Considera que tot plegat denota una manca de voluntat política i una absoluta i flagrant 
incompetència per portar els temes de mobilitat i urbanisme al districte. 

El senyor Puelles matisa que, si bé els veïns poden demanar un ascensor o una escala, el 
govern és l’òrgan que ha de dir on s’instal·larà i com s’actuarà. Retreu al senyor Ortega 
que la seva obra de govern estigui buida de contingut. 

Es rebutja el prec. 

Del Grup del PPC: 

16. Instar el Consorci que es procedeixi a la instal·lació immediata d’un ascensor a 
l’Escola Torrent d’en Melis del barri del Guinardó, tot realitzant prèviament els 
estudis tècnics necessaris 

La senyora Felisa Vila San Millán, del GMDPPC, presenta els motius del prec, que són 
dos: primer, el fet que l’Escola Torrent d’en Melis, situada al carrer Varsòvia 147-161, al 
barri del Guinardó, no compti amb ascensor i que hi hagi alguns alumnes amb mobilitat 
reduïda que el requerien; i segon, el fet que garantir la mobilitat de tots els alumnes dels 
centres educatius de la ciutat ha de ser una de les premisses del govern municipal per 
aconseguir la igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal. Formula el prec en el qual 
demana al govern que insti el Consorci que es procedeixi a la instal·lació immediata d’un 
ascensor a l’Escola Torrent d’en Melis, al barri del Guinardó, tot realitzant prèviament els 
estudis tècnics necessaris. 

El senyor Jaume Fibla Papaseit, conseller de Coneixement, Infància, Adolescència, 
Joventut i Esports, respon que accepta el prec perquè diu que ha fet una transacció en el 
text. Reconeix que per al govern i per a l’alcalde, la mobilitat i l’accessibilitat sempre han 
estat una prioritat. 

La senyora Vila agraeix l’acceptació i, tot seguit, retreu al conseller que hagi ignorat el 
problema de les places d’educació secundària del districte i que no assistís a la darrera 
Audiència Pública, on alguns pares i mares d’alumnes van plantejar-lo. Després, retreu a 
la regidora que hagi hagut de mentir als pares d’alumnes per resoldre la mala gestió del 
govern durant quatre anys i es queixa que el senyor Fibla la menyspreï públicament. 

El senyor Fibla opina que el tema de les places de secundària no té res a veure amb el 
present prec i recorda que, en el Plenari anterior, si bé va contestar una proposta de la 
senyora Vila, no tenia cap intenció d’ofendre-la, per la qual cosa li demana disculpes. 

S’accepta el prec. 

17. Se realice de manera subsidiaria la retirada de los escombros depositados por 
GISA durante la construcción de la L5, en el solar situado en la calle de Martí 
Codolar frente a la calle Santa Gemma 
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El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, formula el prec en el qual demana al 
govern que, vistos els problemes de seguretat i salubritat que provoquen les deixalles 
abandonades de la construcció del tram de metro Horta-Vall d’Hebron, que afecten els 
barris de Teixonera, la Clota i Vall d’Hebron, i vist, també, que des que van acabar les 
obres el 2010, ni UT ni GISA les ha retirat, retiri, de forma subsidiària, les deixalles que 
GISA va originar durant la construcció en el solar situat al carrer Martí-Codolar, davant el 
carrer Santa Gemma. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, accepta el prec amb el benentès 
que a hores d’ara, com que els veïns van fer la mateixa demanda, ja s’estan retirant les 
terres. Mostra la seva esperança perquè el solar recuperi aviat el seu perfil original. 

El senyor Torrubiano retreu al govern que durant els quatre anys de mandat no hagi exigit 
ni a GISA ni a la Generalitat el compliment de les seves obligacions per acabar la línia 5 
de metro, ni la realització dels vestuaris dels Camps Municipals de Futbol i Rugbi de Vall 
d’Hebron-Teixonera, o els jardins de la sortida de metro de Teixonera. Opina que el 
govern s’ha dedicat a finançar la Generalitat en nom de l’independentisme i creu que, 
d’aquesta manera, s’ha actuat en contra d’una majoria que se sent catalana i espanyola. 

El senyor Puelles recorda que el govern s’ha trobat amb afectacions a la línia 9 i que ha 
entomat el problema en les diferents estacions que calia, com ara la plaça Sanllehy, la 
plaça Maragall o la parada de Sant Pau-Guinardó. 

S’accepta el prec. 

Del Grup d’UpB: 

18. Que el Districte d’Horta-Guinardó prioritzi els noms de dona en els espais 
públics de districte a partir de les propostes de Nomenclàtor 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, constata que Barcelona té un dèficit 
important en noms de dona en els seus espais públics i en els carrers i diu que, 
actualment, el 43% dels carrers tenen noms d’home i només un 7% noms de dona, la 
majoria dels quals recorden figures de santes. Formula el prec. 

La senyora Roser Nogués i Alonso, consellera d’Igualtat d’Oportunitats i de Qualitat de 
Vida, respon que accepta el prec i diu que es compromet a traslladar la proposta al 
Consell de Dones del Districte per anar-ho treballant en les properes reunions. Informa 
que, durant el mandat, els noms que s’han posat al Nomenclàtor han estat motivats per 
les peticions i les propostes de veïns o entitats i, en aquest sentit, destaca els jardins de 
Violant de Bar, que van ser una petició de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels 
Agudells. Anuncia que des de la Regidoria de Dones s’ha treballat molt aquest tema per 
visualitzar els noms de dona dels carrers i places de la ciutat, i destaca el llibre 
recentment aparegut titulat Barcelona amb nom de dona. 

El senyor Coronas agraeix l’acceptació del prec i reconeix que queda molta feina per fer 
en aquest àmbit. 

S’accepta el prec. 
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d) Preguntes 

Del Grup del PSC: 

19. Quines obres de construcció, reforma, ampliació i millora i en quins centres 
educatius del districte s’han dut a terme des de l’inici de mandat i quines 
necessitats detectades en el Pla director de conservació i millora dels centres 
escolars públics 2015-2020 estan previstes pels propers quatre anys? 

La senyora Núria Galán i Orriols, del GMDPSC, formula la pregunta en la qual demana 
quins rangs, dels que estaven pendents, s’han fet durant els quatre anys de mandat i 
quines són les necessitats detectades en el Pla director de conservació i millora dels 
centres escolars públics 2015-2020. També demana quina és la inversió pública 
destinada als centres educatius públics del districte, perquè diu que cal planificar les 
actuacions de millora. Afegeix que, en el cas que el govern tingui feta l’auditoria del Pla 
director de conservació i millora dels centres educatius públics 2015-2020, li agradaria 
saber en quins centres i quines són les actuacions que s’han fet i les que es faran els 
propers quatre anys. 

El senyor Jaume Fibla i Papaseit, conseller de Coneixement, Infància, Adolescència, 
Joventut i Esports, contesta que no té cap problema a remetre tota la documentació sobre 
les actuacions fetes a la senyora Galán i afegeix que, en termes generals, s’han invertit 
aproximadament uns 3 milions d’euros en centres educatius i s’ha fet una inversió de prop 
de 2.700.000 euros en noves construccions, i 3,5 milions d’euros per a escoles bressol. 

Li fa saber que el 2012 es van invertir 1.708.000 euros; el 2013, aproximadament 600.000 
euros; el 2014, 1.800.000 euros i, per al 2015, diu que hi ha una previsió estimada de 
2.350.000 euros, tenint en compte que aquí hi haurà la nova construcció de l’escola 
bressol del Guinardó. 

La senyora Galán retreu al govern la generació de conflictes en temes d’educació durant 
el mandat i recorda que la comunitat educativa sempre ha demanat una sèrie d’inversions, 
com ara les unitats de l’Escola Coves d’en Cimany o els lavabos de l’Escola del Mare. Fa 
saber que no confia ni en el govern ni en el conseller d’Educació. 

El senyor Fibla respon a la senyora Galán que la seva actuació també és qüestionable 
com a consellera perquè durant quatre anys no ha presentat les queixes que formula en el 
Plenari present. 

Del Grup d’ICV-EUiA: 

20. Quines mesures d’actuació s’estan duent a terme des del Districte per tal de 
garantir els drets i la protecció d’aquests veïns i veïnes? 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, exposa que els veïns dels carrers de 
Fastenrath, 176-178, i Hortal, 35, es troben en una situació d’indefensió davant la voluntat 
de la promotora propietària majoritària del bloc d’edificis d’instal·lar una antena de 
telefonia sense el seu consentiment. Pregunta quines mesures d’actuació s’estan duent a 
terme des del Districte per tal d’acompanyar, garantir els drets i garantir la protecció 
d’aquests veïns. 
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El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, recorda que, tal com va dir en 
l’Audiència Pública dos dies enrere, el govern ha fet una tasca d’acompanyament 
informant als veïns de Fastenrath sobre el procediment de llicència, que conté documents 
que provenen del Ministeri d’Indústria. Recorda que, en la mateixa Audiència, va dir que el 
Districte posava a la disposició dels veïns els serveis de mediació que té l’Ajuntament de 
Barcelona per a resoldre conflictes, ja que una part de la comunitat es negava a posar 
l’antena, i constata que s’ha fet una demanda judicial per revocar l’acord. 

Respecte a l’antena, anuncia que el govern va informar del procediment i constata que 
sap que es van adreçar al Ministeri d’Indústria per fer gestions directament. Recorda que 
el Districte va posar en relleu a Hàbitat Urbà, que coordina els comunicats d’aquestes 
obres, el fet que en el moment que s’arribés a col·locar l’antena, l’Ajuntament tindria 
documents sancionadors, de manera que es vetllaria perquè la seva instal·lació complís 
els paràmetres de seguretat vigents. Diu que en el cas que no sigui així, tancaria 
l’activitat. 

La senyora Mir manifesta que no es tracta d’una comunitat de propietaris en condicions 
iguals, sinó que hi ha un gran propietari majoritari que no viu a l’edifici i alguns que sí, que 
són els que patiran els efectes de la possible antena. Opina que està bé que l’Ajuntament 
acompanyi als veïns però demana que estudiï totes les possibilitats legals per fer la 
màxima pressió i evitar que es posi l’antena. 

El senyor Puelles contesta que l’Ajuntament ha posat a disposició tots els seus recursos 
per gestionar aquest conflicte i diu que per canviar la situació caldria modular el grau de 
propietat i vivència dels habitatges. Tot seguit, després de constatar que el Codi civil 
català no contempla exempcions i parla de propietat, opina que estaria bé parlar 
d’ocupants, però reconeix que aquest fet demanaria un acord entre tots els grups i un 
canvi en el Codi civil. 

21.  Quin calendari i quines mesures vol dur a terme el govern del Districte per donar 
solució a les problemàtiques que pateixen aquests veïns i veïnes? 

El senyor Antonio Salado i Pérez, del GMDICV-EUiA, exposa els motius de la seva 
pregunta, que són el fet que les dilacions en l’execució de les obres de la línia 9 del metro 
al seu pas pel districte d’Horta-Guinardó ocasionin al veïnat problemes de tot tipus, 
especialment de mobilitat i d’ús de l’espai públic; i el fet que no tingui coneixement de 
noves mesures i calendaris sobre actuacions de la línia 9 al districte, més enllà de la 
voluntat expressada pel partit del govern de poder privatitzar la gestió de la línia 9. Per tot 
això, formula la pregunta. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, comenta que quan el seu grup va 
arribar al districte, la línia 9 de metro estava aturada, i recorda que hi havia tres punts 
febles al districte: la plaça Maragall, que van urbanitzar, cobrir i adequar perquè fos un 
espai públic; la plaça Sanllehy, per la qual manté el seu compromís, hi ha una inversió 
adjudicada i s’hi estan fent obres perquè entre el juny i juliol d’enguany es recuperi; i, en 
darrer lloc, la zona de Sant Pau, sobre la qual recorda que en l’Audiència Pública dos dies 
enrere va explicar que és un projecte de cobriment i recuperació. Informa que, un cop 
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s’hagi acabat el projecte, es presentarà als veïns, tal com es va fer amb les places 
Maragall i Sanllehy. 

El senyor Salado opina que el govern hauria de concretar més en el calendari i en les 
actuacions. Respecte a la plaça Sanhelly, constata que ja no hi ha cap grua que hi treballi 
i retreu que la part que hi ha entre l’hospital i el Martinenc estigui igual que abans. També 
es queixa del fet que no s’hagi fet cap proposta a les entitats, ni a la comunitat d’entitats, 
ni al consell de barri sobre el tema, i apunta que a cada consell de barri apareix aquesta 
problemàtica, atès que és un lloc especialment complicat de mobilitat. 

Demana que es prioritzi el tema d’inversió amb un calendari d’actuacions. 

El senyor Puelles contesta que, evidentment, s’ha tret la grua de la plaça Sanhelly com a 
pas previ a cobrir i urbanitzar la part de dalt. Respecte de Sant Pau, opina que el govern 
ha anat fent coses i fa saber que aviat abordaran l’espai. Constata que en la comissió de 
seguiment i en el consell de barri presentarà els plànols que recuperen l’espai per a ús 
públic i fa saber que, abans de lliurar aquesta documentació, cal un estudi tècnic sobre el 
pressupost i el material d’enginyeria que es necessita per fer el cobriment. 

Del Grup d’UpB: 

22. En quin estat es troben els següents punts aprovats en el Ple extraordinari del 
Districte celebrat el mes de novembre de 2014? 

Que s’avanci en el reallotjament, escurçant els terminis, en habitatges públics, 
tenint en compte la situació personal i jurídica de cadascú 

Que tenint en compte les diverses casuístiques dels afectats, se’ls proporcioni 
la necessària atenció personalitzada i se’ls donin a conèixer les dates exactes i 
els terminis de compliment de l’acord abans mencionat 

Que s’informi dels terminis amb dates concretes per a l’expropiació i el 
reallotjament definitiu dels veïns, donant compliment als acord aprovats el 
passat 23 d’octubre 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, recorda que el mes de novembre 
anterior es va celebrar un Ple extraordinari on es va aprovar per unanimitat una proposició 
d’acord que preveia vuit punts, i pregunta en quin estat es troben quatre dels punts 
aprovats. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, conseller d’Urbanisme, Conservació del Patrimoni, 
Manteniment de la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat, respon que, tal com va comentar 
en l’Audiència Pública dos dies enrere, li farà un resum de les actuacions que el govern ha 
realitzat fins aleshores. 

Respecte als acords, informa que el govern ha arribat a un acord amb quinze dels 
setanta-nou expedients iniciats i fa saber que Bagursa li ha comunicat que s’espera que 
en les properes dates s’arribi a més acords. Dels quinze acords, anuncia que catorze són 
totals, és a dir, en tots els punts de l’expropiació, i que n’hi ha un de parcial en el qual 
s’està d’acord amb el reallotjament, però no amb el preu. 
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Pel que fa a la situació de les divuit famílies desallotjades, comunica que s’han resolt deu 
casos, ja que sis han acceptat reallotjament en els pisos que ha ofert l’Ajuntament. Indica 
que dos han renunciat al reallotjament i que un que hi té dret ha acceptat la indemnització 
proposada i es busca pis pel seu compte. 

Pel que fa a les vuit famílies desallotjades pendents de resoldre, informa que Bagursa ha 
dit que n’hi ha cinc amb les quals es podrà arribar a un acord en un termini raonable i que, 
amb la resta, hi continua negociant. 

El senyor Coronas respon que 14,5 acords de 39 correspon a un percentatge força baix 
respecte a la quantitat de llogaters de la finca. Creu que si Bagursa no es preocupés tant 
d’estalviar, a hores d’ara potser hi hauria 30 acords fets. Opina que tot plegat s’hauria 
pogut fer millor. 

El senyor Puelles contesta que el govern ha seguit el procediment estipulat i diu que 
Bagursa també defensa allò públic, que són els veïns. Seguidament, posa en valor els 
tècnics que han intervingut durant el procés, entre els quals nombra els senyors Jaume 
Vidal i Josep Alió, que estaven a l’Agència del Carmel, i en destaca la seva dedicació. Per 
acabar, opina que, de vegades, per arribar a un acord en calen dos i considera que crear 
expectatives que no poden complir la normativa és un greuge i una visió de la política a 
curt termini. 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de grup 

Del Grup d’ICV-EUiA: 

23. Que el govern informi de les gestions realitzades i l’estat d’execució per donar 
compliment al següent prec presentat per aquest grup municipal i aprovat en el 
Plenari del Consell Municipal de Districte de 6 de maig de 2014 

La senyora Anna Mir i Acebrón, del GMDICV-EUiA, presenta la proposició de seguiment, 
que fa referència a un prec aprovat el 6 de maig de 2014 que deia que el govern del 
districte donaria compliment al compromís d’iniciar el projecte de cobriment de la ronda de 
Dalt, presentant l’avantprojecte de cobertura al veïnat dels barris de Montbau, Vall 
d’Hebron, Sant Genís i Teixonera, i als grups municipals, abans de finalitzar el mandat. 
Constata que si bé el govern ha presentat el projecte al veïnat, els grups municipals 
encara no el coneixen i esperen que convoqui una reunió per fer-ho. 

El senyor Lluís Bou i Dalmau, conseller de Cultura, Ciutadania, Emprenedoria i Promoció 
del Districte, contesta a la senyora Mir que es manté la promesa de presentar el projecte 
als grups municipals abans d’acabar el mandat. Afegeix que, com que els veïns van 
demanar una reunió amb l’alcalde, el Districte va creure oportú que se celebrés abans de 
reunir-se amb els grups municipals, raó per la qual encara no els ha convocat. Tanmateix, 
mostra la seva voluntat per fer-ho. 

La senyora Mir demana al senyor Bou que entengui la sensació de deslleialtat que tenen 
els grups municipals, ja que hauran de votar per un projecte de cara al proper mandat. 
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El senyor Bou respon que el govern no ha tingut voluntat de menystenir els grups en cap 
cas i que, segurament, el que ha passat és que hi ha hagut un problema d’agenda. Diu 
que si el Plenari s’hagués celebrat tres setmanes més tard, la reunió ja s’hauria produït. 

Del Grup d’UpB: 

24. Que s’informi de l’estat de la proposició d’acord aprovada en el Consell Plenari 
del Districte d’Horta Guinardó de desembre de 2014 amb el següent contingut: 
«Garantir el subministrament del servei de llum i gas a les llars de persones i 
famílies del districte, que no puguin fer front al deute amb les companyies 
subministradores de manera justificada» 

El senyor Jordi Coronas i Martorell, del GMDUpB, presenta la proposició de seguiment. 
Recorda que en el Plenari de desembre del 2014, el seu grup va presentar una proposició 
d’acord que va ser aprovada sobre el fet que es garantiria el subministrament del servei 
de llum i gas a les llars de persones i famílies que no poguessin fer front al deute amb les 
companyies de manera justificada, i demana en quin estat d’execució es troba. 

La senyora Roser Nogués i Alonso, consellera d’Igualtat d’Oportunitats i de Qualitat de 
Vida, respon que l’impacte de la crisi econòmica s’ha notat en els ajuts econòmics 
d’inclusió atorgats per l’Institut Municipal de Serveis Socials. Informa que durant el mandat 
hi ha hagut un increment de la despesa d’uns 108,3% i d’un 134,3% del nombre d’ajudes, 
tot i que reconeix que cal llegir els diversos conceptes d’ajuts com a vasos comunicants ja 
que, per exemple, l’ajut en despeses d’habitatge fa que les famílies puguin destinar 
recursos propis a alimentació i a altres necessitats. 

Pel que fa a la distribució dels ajuts territorialment, informa que l’Ajuntament està arribant 
a tota la ciutat i a tots els districtes, i que tots els centres socials de la ciutat estan 
distribuint els ajuts a tots aquells ciutadans que ho requereixen i compleixen els requisits 
establerts en el document «Criteris tècnics per a l’atorgament de setembre del 2011». 
Informa que tots els districtes presenten un augment del nombre d’ajuts i de l’import total 
atorgat en el mandat. 

Destaca que el Centre de Serveis Socials del Carmel tramita el 50% dels ajuts i atorga el 
50% de la despesa de tot el districte, i informa que el matí del dia que se celebra el 
Plenari, l’Ajuntament i Endesa han renovat el conveni per coordinar i agilitzar el pagament 
d’ajuts en situacions de pobresa energètica, de manera que Endesa deixarà en suspens 
el tall d’electricitat i/o gas en el cas que rebi la comunicació, per part dels centres de 
Serveis Socials, que el titular del servei és beneficiari d’una ajuda municipal en matèria de 
pobresa energètica. 

Finalment, exposa que l’any anterior, l’Ajuntament va atorgar 4.032 ajuts de 
subministrament per valor de 634.426,74 euros, un 26% més que l’any 2013. 

La presidenta assenyala que el proper Plenari serà el Consell Plenari d’aprovació d’actes. 
Agraeix la presència de tots els assistents i, especialment, a la regidora, els grups 
municipals i els consellers del Districte. Agraeix el tarannà que ha tingut el Districte, 
caracteritzat pel respecte, i també el fet que li hagin facilitat la feina com a presidenta. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.01 h. 

 

 

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         La presidenta 


