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Desenvolupament de la sessió 
 
El vicepresident obre la sessió i dona la benvinguda als assistents. Excusa l’absència 
del president del Districte, el senyor Jaume Collboni, que no ha pogut venir per 
problemes d’agenda. 

La regidora del Districte saluda els assistents i recorda que en les audiències 
públiques l’ordre del dia ve marcat per les preguntes que vulgui fer cadascun dels 
ciutadans. També recorda que amb la voluntat de promoure la participació en aquest 
òrgan, el Govern celebra les audiències en diferents barris perquè hi puguin accedir 
més persones. Aclareix que les audiències són espais per fer consultes sobre 
qualsevol tema dels barris del districte i, també, sobre la ciutat. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns de la Taxonera, inicia 
la seva intervenció mostrant la seva preocupació per la venda del terreny en el qual es 
preveia fer una escola bressol per al barri de la Teixonera. Recorda que la planificació 
d’aquesta escola bressol es va acordar gràcies a l’impuls de la seva associació, ja que 
el Govern no n’havia previst cap per al barri, i també incideix en el fet que és l’únic 
barri que no té aquest tipus d’equipament. 

Fa saber que, des de l’associació, es van comentar dos escenaris possibles amb el 
Govern en una reunió sobre el Pla de barris, en la qual es proposava un pla A i un pla 
B que preveien, cadascun, uns terrenys possibles en els quals construir-hi l’escola 
bressol. Demana al Govern que, si bé s’han venut els terrenys que es preveien en el 
pla A, posin en marxa el pla B. 

Pensa que la voluntat política és clau per a decidir construir l’escola bressol i opina 
que és el moment de posar les obres en marxa i no quedar-se només amb les fases 
d’estudi i planificació. 

Seguidament, canvia de tema i parla de la sortida de metro de Teixonera, de la línia 5. 
Demana al Govern que executi les obres pendents, que són la remodelació de l’espai i 
la instal·lació d’escales mecàniques, i fa palès que totes les altres sortides de metro 
del districte, com ara la del Carmel, Nostra Senyora del Coll o la de Montbau, tenen 
aquestes instal·lacions fetes. Opina que la Teixonera té el mateix dret que les altres 
estacions a disposar d’una sortida de metro amb les mateixes condicions. Així mateix, 
pensa que si el Govern no fa res al respecte, es podrà confirmar que des del 1992, 
l’Ajuntament no ha fet res per al barri mencionat. 

Després, procedeix a parlar del cobriment de la ronda de Dalt i retreu al Govern i 
especialment a la regidora d’Urbanisme, la senyora Janet Sanz, que prometés que 
durant el mes d’abril ja es disposaria de projectes consensuats amb els veïns perquè 
constata que ha arribat el maig i no hi ha res al respecte. Mostra el seu interès en 
l’obra prevista per al barri de Sant Genís, que és una obra de 180 metres que afectarà 
la zona del mercat. Ara bé, opina que l’obra interessa principalment al Govern i no als 
veïns. 

El senyor Antoni Jumilla Ortega, en nom propi, es presenta i diu que és un veí del barri 
del Carmel de tota la vida. Concreta que viu al carrer Passarell i comunica que hi ha un 
problema amb dos solars d’uns 500 o 800 metres quadrats del mateix carrer que, des 
de fa més de cinquanta anys, estan abandonats. Explica que l’abandonament es 
tradueix en brutícia i proliferació de rates i brossa, i demana al Govern si podria fer-hi 
alguna cosa per arreglar-ho, ja que considera que si bé hi ha molta feina a fer a la 
zona del parc Güell i del Turó, no es poden menystenir els veïns de la zona que 
paguen els impostos continuadament. També retreu el fet que no hi hagi espais per a 
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la gent gran en aquest carrer, ja que només hi ha un parell de bancs que fan servir els 
joves per jugar. 

El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, estructura la 
seva intervenció en tres punts. En primer lloc, parla del Pla d’inversions per barris i 
recorda que l’any anterior, en el Consell de Barri que es va celebrar el mes de juny, la 
regidora va prometre que desglossaria el Pla d’inversions per saber què pertocava a 
cadascun dels barris del districte, cosa que no s’ha fet. Pensa que Horta-Guinardó 
està a la cua dels districtes pel que fa a la inversió i, a més, creu que hi ha grans 
desigualtats entre els seus barris. 

En aquest sentit, mostra la seva sorpresa per l’ordre del dia que ha rebut del proper 
Consell de Barri de Montbau, perquè obvia un dels punts que van demanar els veïns, 
que és el desglossament de les inversions i del pressupost del districte per barris, ja 
que una de les seves peticions és conèixer exactament què s’ha destinat al barri de 
Montbau durant els darrers anys. 

En segon lloc, mostra la seva preocupació per l’evolució del cobriment de la ronda de 
Dalt. Recorda que és l’actuació més votada en el PAM i que ha rebut més interès per 
part dels veïns del barri de la Vall d’Hebron, però constata que tot i així, el Govern no 
ha complert amb tot el que va dir que faria. Posa com a exemples el fet que 
l’alcaldessa anunciés el 18 de gener de 2016 que crearia una comissió que no ha 
complert, o el fet que la regidora d’Urbanisme, la senyora Janet Sanz, es desfés del 
document que havien consensuat els veïns sobre el tema en la comissió de seguiment 
del projecte. Fa saber que els veïns tenen molts dubtes a l’hora d’assistir a les 
comissions de seguiment perquè s’han adonat que el seu paper no serveix de res i no 
es té en compte la seva veu a l’hora de prendre decisions. 

Retreu al Govern i a la senyora Janet Sanz que no s’hagin presentat els 
avantprojectes consensuats que van dir que es presentarien durant l’abril del 2017, i 
es queixa que el Govern presumeixi d’haver-se reunit amb els veïns, perquè troba que 
això és enganyós. 

En tercer lloc, critica el procés participatiu que ha dut a terme l’Ajuntament per debatre 
les noves normes de participació ciutadana, ja que diu que no s’han recollit les 
propostes dels veïns i la realitat segueix sent que es reuneixen moltes vegades però 
no són escoltats. Pensa que així les coses no van bé, i posa com a exemple de les 
seves reivindicacions el fet que es prevegi una reunió anual dels consells de barri, 
òrgan que considera molt important i que, al seu parer, s’hauria de reunir almenys 
quatre cops l’any. Lamenta que l’única opció que tenen els veïns és queixar-se durant 
el període d’al·legacions perquè sap que no serveix de gaire cosa. 

El senyor Pedro Mendoza, en nom propi, planteja dues preguntes. Primerament, 
mostra la seva incomprensió davant el fet que es vulgui cobrir una part de la ronda 
que, al seu parer, provoca menys soroll, que és la part que va des de la residència fins 
al parc de la Vall d’Hebron. Creu que hi ha més soroll a la banda del parc. 

Després, i en segon terme, demana al Govern que estudiï la possibilitat de fer 
aparcaments en semibateria a la zona del monument dels Mistos. Comenta que és un 
carrer que mesura 17 metres d’ample i pensa que si això es fes, s’evitaria als veïns 
que aparquessin allà i a la nit el cotxe quedés sol, ja que és un carrer on hi ha molt poc 
trànsit. 
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El senyor Joaquim Cama Llena, en nom de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron, 
pregunta en quina partida del pressupost del Districte es preveu l’enjardinament de 
Can Marcet. 

Després, pregunta per quin motiu les retribucions que perceben els representants dels 
partits polítics als districtes han crescut un 50% des del 2015 ençà. 

I, finalment, demana quina és l’actuació que preveu fer el Govern a Isadora Duncan i 
quin cost té. Mostra la seva sorpresa davant d’aquesta decisió perquè diu que els 
veïns no han demanat res al respecte i, en canvi, sí que han demanat actuacions a les 
placetes interiors de Juan de Mena i no han tingut cap resposta. 

La senyora Elena Mateo Cócera, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, 
mostra la seva preocupació per l’atenció que ofereix Serveis Socials perquè pensa que 
la gent queda molt desemparada. Comenta que en primer lloc cal arribar al centre, 
cosa que es fa difícil pel transport, i després diu que l’atenció telefònica és totalment 
despersonalitzada. Així mateix, critica l’atenció rebuda un cop s’accedeix al centre i 
creu que el fet que els serveis socials funcionin malament és un fet greu. 

Després, mostra la seva incomprensió pel fet que el barri tingui tres quioscos tancats, i 
pensa que és un espai públic que es podria ocupar amb alguna altra activitat. 

Tot seguit, retreu que s’hagi posat quitrà i sorra a la superfície del carrer Idumea, el 
qual els veïns van demanar que s’asfaltés, i pensa que la solució aportada l’ha deixat 
en pitjors condicions que anteriorment. 

També pregunta per quin motiu hi ha hagut retard en les obres del casal i fa saber que 
als firaires els ha ocasionat molts problemes el fet de tenir unes barreres. 

En darrer lloc, es queixa del procediment de les comissions de seguiment perquè creu 
que haurien de servir perquè els veïns demanin informació sobre allò que els 
preocupa, cosa que no és així. 

La senyora Carme Corral, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, mostra la 
seva preocupació per l’estat de la neteja dels carrers i pel manteniment de tot el que té 
a veure amb Parcs i Jardins. Comenta que els jardins estan bruts perquè no s’hi veuen 
les flors, les males herbes arriben fins als genolls i els escocells dels arbres estan tan 
plens d’herbes que es fa difícil veure on comencen i on acaben, cosa que pot ser 
perillosa per a una persona gran. Així mateix, comenta que els carrers estan bruts i 
plens de forats. 

Tot seguit, demana al Govern si pot explicar alguna cosa sobre l’escola Menéndez 
Pidal i fa saber que els veïns, en veure que hi havia grups de persones de religió 
islàmica que hi fan visites, han pensat que potser s’hi farà una mesquita. 

El senyor Sebastián Martínez Gómez, en nom del Casal de Gent Gran de la Vall 
d’Hebron, es presenta i diu que és membre de la comissió gestora del Casal de la 
Gent Gran de la Vall d’Hebron i possible vocal de la comissió d’activitats a l’aire lliure 
de l’Associació de Veïns del Parc de la Vall d’Hebron. Recorda al Govern que des de 
fa més de quatre anys, des del Casal han reclamat que es millorin les pistes de 
petanca de la plaça Frida Kahlo, i demana que ho facin i posin un circuit d’exercicis per 
a gent gran. Considera que aquesta actuació suposa una inversió insignificant en 
comparació amb els temes que s’estan plantejant a l’Audiència i fa saber que si els 
veïns no acudeixen a les audiències a fer aquesta demanda és perquè desconfien del 
Govern i perquè pensen que no són escoltats. 
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La regidora respon les preguntes per temes. Respecte a l’escola bressol, comunica 
que si bé no es preveia una escola per al barri de la Teixonera, sí que es va incloure 
en el Pla de barris, però fa saber que el propietari dels terrenys en els quals es preveia 
construir-la, els ha venut a un tercer que no és l’Ajuntament. Ara bé, indica que el 
Govern segueix interessat a buscar un espai per a fer-la i diu que una opció és l’espai 
del carrer Arenys, el qual s’estudiarà i del qual se’n parlarà amb els veïns. 

Pel que fa a la sortida de metro, opina que si hi ha un ascensor, l’opció de les escales 
mecàniques no és la millor. Ara bé, reconeix que cal fer un arranjament a la sortida de 
la plaça i recorda que el Govern té el compromís de fer-ho durant el mandat actual. 

Quant al cobriment de la ronda de Dalt, reconeix que el Govern duu retard en l’entrega 
dels avantprojectes complets als veïns, i matisa que el volum d’inversió que demana 
aquest tipus de projecte és molt alt, ja que els 15 milions d’euros que s’hi invertiran 
enguany serviran per cobrir un espai relativament petit, que és davant del mercat de la 
Teixonera. 

Recorda que és la inversió més gran que farà l’Ajuntament durant el mandat. Fa saber 
que els avantprojectes de cobriment preveuen un pressupost que va d’entre els 200 i 
els 400 milions d’euros, i pensa que amb l’actuació prevista per l’actual mandat es 
comença a fer un pas del camí que significarà el cobriment de la ronda. 

Pel que fa al solar del carrer Passerell, assenyala que està afectat urbanísticament i 
diu que mirarà quines possibilitats d’actuació hi ha. 

Respecte a les inversions per barris, reconeix que no són equitatives i comenta que és 
molt difícil disposar d’aquesta informació perquè hi ha partides que no es poden 
localitzar fàcilment, com per exemple les actuacions en serveis socials, en beques 
menjador o altres qüestions semblants. Tot i així, diu que intentaran fer l’esforç de tenir 
aquestes inversions al detall i per barris per a comunicar-les als veïns. 

Quant a l’aparcament en semi bateria, recorda que en un consell de barri ja va sortir 
aquest tema i que, arran del mateix, es va demanar a la Guàrdia Urbana que tingués 
més cura de l’aparcament a la zona dels Mistos, ja que queda molt desordenat i hi 
havia molta indisciplina viària. Pensa que la proposta realitzada pel senyor Mendoza 
pot ser una bona idea. 

Pel que fa a les pistes de petanca, opina que tenen molt de sentit aquest tipus 
d’actuacions i diu que miraran què es necessita per fer-les. 

El gerent respon a altres qüestions de detall. Quant a Can Marcet, comenta que és 
una intervenció prevista en el Pla de manteniment integral del Districte i diu que 
començarà després de l’estiu. 

Pel que fa a l’augment del pressupost institucional, respon que no coneix la informació 
al detall però pensa que es podria explicar per la variació de règim de dedicació dels 
consellers de l’equip de govern. 

Respecte a l’actuació a les placetes d’Isadora Duncan, explica que s’ha fet amb 
caràcter urgent perquè les arrels de l’arbrat estaven afectant els murs del Tenis Vall 
d’Hebron. Exposa que no es va informar als veïns perquè la intervenció estava molt 
vinculada a l’espai esportiu i fa saber que ha costat 23.000 euros. Informa, però, que sí 
que es comunicaran als veïns els plans d’actuació per als espais de Juan Mena. 
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Quant als quioscos de premsa de Sant Genís, comenta que recentment el Govern ha 
rebut la informació que recull tots els quioscos de la ciutat que estan tancats o en 
desús i diu que ara pensaran què fer-ne. 

Finalment, respecte al Casal de Gent Gran de Sant Genís, recorda que el Govern està 
convocant amb els veïns una comissió de seguiment de final d’obra. 

El conseller tècnic aclareix que les normes de participació ciutadana que s’han debatut 
inclouen dos processos diferents: un fa referència a les normes generals i l’altre a les 
normes dels districtes. Comenta que totes les aportacions dels veïns seran tingudes 
en compte per al procés regulador de les normes de funcionament dels districtes. 

Després, recorda que les partides de representació política són un element que va 
fixar el Consell Plenari, amb el vot en contra del Grup de Barcelona en Comú, i per 
tant, pensa que no es pot criticar el grup governant si s’ha incrementat un 50% l’import 
dedicat a aquesta partida. Fa saber que revisarà les partides del Districte i mirarà si ha 
canviat o no la dedicació per part dels consellers de qualsevol dels grups. Comenta 
que ho faran arribar a la persona que ho ha demanat. 

Respecte als problemes amb Serveis Socials, fa saber que pel Govern és una prioritat 
apropar-los a la ciutadania i millorar-los, i explica que per aquest motiu ha dut a terme 
un procés per a repensar el model d’atenció social que es diu «Impulsem». 

Comenta que han sortit altres temes molt concrets, com per exemple el problema dels 
escocells, i fa saber que d’ara endavant es deixaran d’utilitzar productes químics, amb 
la qual cosa és possible que surtin més herbes en els escocells dels arbres. Tot i això, 
mostra el seu interès per anar tractant tots els temes que s’han comentat a l’Audiència, 
com ara la manca de manteniment en el carrer Passerell i al barri de Sant Genís. 

Pel que fa al dubte sobre l’escola i les visites de persones que practiquen l’islam, 
comunica que el Govern no té informació al respecte però diu que miraran que l’ús que 
se’n faci sigui en el marc d’un procés d’acollida al més agradable possible per al barri. 

El vicepresident obre un nou torn de paraules als veïns i anuncia que al final les 
persones interpel·lades podran replicar. 

El senyor Miguel Giner, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, pregunta si la 
reunió prevista per parlar del bus de barri el dia 3 de maig es farà abans del consell de 
barri que està previst per al dia 11 de maig. 

Després, pregunta quin és el motiu pel qual no s’han dut a terme les obres del pont, 
del carrer Arenys i Jericó, de la ronda de Dalt. Comenta que estaven pressupostades i 
mostra la seva sorpresa davant la manca d’actuació. 

Tot seguit, demana al Govern si té previst ensenyar alguna cosa sobre el Pla de barris 
i les inversions que farà, perquè pensa que si a aquestes alçades de l’any no tenen 
una planificació, significa que durant el 2017 no podran executar res. 

Finalment, retreu a la regidora que digui que els 15 milions d’euros previstos per al 
cobriment de la ronda de Dalt són poc rendibles i pensa que el problema dels polítics 
és que pensin que actuacions d’aquest estil no són rendibles. 

El senyor Ramón Camuñas Vecín, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, 
agraeix al Govern que dediqui 15 milions d’euros al Pla de barris i, tot seguit, mostra la 
seva preocupació pel fet d’haver trobat espais en els quals s’han abandonat grans 
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trossos d’uralita. Comenta que és un material molt perillós i cancerigen, i demana al 
Govern que posi remei als trossos que resten a la ciutat. 

Després, pregunta quin és el motiu pel qual l’Àrea Blava del davant de Sant Rafel ha 
passat a ser Àrea Verda, i la zona que no era res, davant de l’IES, hagi passat a ser 
Àrea Blava. Mostra la seva incomprensió davant d’aquests canvis i, a més, fa saber 
que a les àrees blaves no hi aparquen cotxes. 

La senyora Carme Grané Torradeflos, en nom de l’Agrupació Hortelanos de Sant 
Genís dels Agudells, es presenta i diu que la seva associació forma part de la vocalia 
de l’Associació de Veïns de Sant Genís. Comenta que hi ha uns horts en uns terrenys 
entre Can Piteu i l’Arrabassada als quals els manca aigua i que, alhora, a Can Soler, 
que està uns 400 metres més amunt, hi ha una bassa que n’acull molta, per la qual 
cosa demana que es faci una canalització i pugui arribar l’aigua de la bassa als horts. 
Pensa que el cost és mínim i recorda que és una demanda que s’ha fet més d’una 
vegada. 

La senyora M. Luisa Oñate Cervantes, en nom propi, opina que la decisió d’invertir 
15 milions d’euros en el cobriment de la ronda de Dalt no és representativa de la 
voluntat de tots els veïns de la ciutat ni del districte, i pensa que hi ha altres prioritats 
més urgents com són els menjadors escolars o l’assistència social a famílies que ho 
estan passant molt malament. 

Tot seguit, pregunta què passarà amb la funerària municipal i mostra la seva 
preocupació pel cost que pot suposar un enterrament. 

La senyora M. José Pujol Abanades, en nom propi, inicia la seva intervenció queixant-
se de la brutícia que caracteritza l’avinguda de Can Marcet, especialment la vorera que 
dona a l’edifici blanc. Comenta que mai no ha vist a ningú netejar-la. 

També es queixa del fet que la rampa que hi ha a la plaça Josep Pallach no estigui en 
bones condicions i només n’estigui asfaltada la meitat, cosa que fa inviable el pas de 
cotxets o cadires de rodes. A més, destaca que al final de la rampa hi ha un graó i que 
també hi ha sorra, cosa que fa difícil accedir-hi i es converteix en una zona perillosa 
quan plou. 

Tot seguit, es queixa del soroll que provoquen unes festes celebrades a la plaça 
Botticelli per part d’una empresa privada perquè diu que fan sonar música fins més 
enllà de la una de la matinada tot i que no tinguin permís de la Guàrdia Urbana. 
Pregunta al Govern quin és l’objectiu que té previst per a la plaça i troba lamentable 
que els veïns hagin d’aguantar unes festes que no són del barri i ocasionen tantes 
molèsties. 

Finalment, es queixa del fet que el Govern digui que està preocupat per la salut dels 
seus habitants i que parli de rendibilitat. 

La regidora respon que, pel que fa al bus de barri, s’invertiran quasi 6 milions d’euros 
més del que estava previst per incorporar les demandes dels veïns a la nova xarxa de 
bus, com per exemple la del bus de barri esmentada. Comenta que amb aquest 
increment no es podran donar respostes a totes les peticions dels veïns, però diu que, 
almenys, sí que s’aconseguirà que el barri de Montbau tingui un bus de barri, ja que no 
en tenia i és el barri més envellit de la ciutat. 

Respecte al Pla de barris, assenyala que pren nota de tot el que s’ha demanat i diu 
que es donarà la informació sobre la temporització de les obres al més aviat possible. 
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Quant a la ronda de Dalt, aclareix que el projecte d’inversió és de 15 milions d’euros, 
que és la mateixa quantitat que es destinarà en el Pla de barris. Ara bé, matisa que no 
s’ha entès bé quan parlava de rendibilitat perquè volia fer referència al nombre de 
persones que poden beneficiar-se de les actuacions. 

Respecte al trasllat de l’Àrea Blava i Àrea Verda, respon que va ser una petició dels 
veïns. 

Pel que fa al soroll generat a la plaça Botticelli per celebracions, reconeix que és un 
espai que queda molt tancat i on el soroll ressona molt, i comenta que el Govern va 
encarregar un equip específic de Guàrdia Urbana durant les darreres festes d’Horta 
per impedir que la festa s’allargués més enllà de l’hora estipulada. Ara bé, reconeix 
que de vegades s’hi fan celebracions que no estan permeses i diu que caldrà treballar 
més amb la Guàrdia Urbana per controlar-ho i perquè no es tornin a produir. 

Respecte a la funerària municipal, explica que és un tema que s’ha de discutir al 
Plenari municipal, però apunta que la intenció del Govern és fer una funerària 
municipal que tingui uns preus més assequibles en comparació amb els que ofereixen 
actualment les funeràries privades que operen a la ciutat. Concreta que volen oferir 
uns costos un 30% més barats i manifesta la seva esperança per poder-ho aconseguir 
abans d’acabar el mandat. Fa saber que, actualment, l’Ajuntament té una petita 
participació en el que era l’antiga funerària municipal, i diu que la intenció és vendre 
aquesta participació per a poder constituir-ne una que sigui enterament pública. 

El gerent matisa que cap el 23 o 24 de juliol començaran les obres de cobertura de la 
mitgera que s’ha de fer a la ronda de Dalt, a l’alçada dels carrers Jericó i Arenys, i 
també les juntes de dilatació al passeig Vall d’Hebron, a la zona lateral de la ronda de 
Dalt. Matisa que per minimitzar l’impacte, es reduirà un carril de circulació a partir del 5 
de juny. 

Pel que fa a les àrees verdes i blaves, explica que es va treballar amb BSM, que en 
són els gestors, i es va acceptar el canvi amb la condició que no es perdessin les 
places d’Àrea Blava, ja que donaven servei als residents hospitalaris de Sant Rafael i 
Vall d’Hebron. Reconeix que el lloc on són actualment no és l’idoni però diu que és el 
pacte al qual es va arribar. 

Respecte als horts i la manca d’aigua, fa saber que el Govern està a punt d’arreglar 
l’escapament d’aigua amb una bomba. Creu que en breu quedarà resolt. Ara bé, 
apunta que els horts de Can Piteu estan a una franja de verd forestal i que, per tant, no 
haurien de ser allà. Comenta que, precisament per aquest motiu, en el Pla de barris es 
preveu debatre sobre els usos de Can Soler i sobre la possibilitat de traslladar els 
horts de Can Piteu a Can Soler. 

El conseller tècnic afegeix que, respecte a la uralita, el Govern està prenent mesures 
al respecte i que fa pocs dies va fer neteja d’unes barraques del Turó de la Rovira on 
hi quedaven traces. També apunta que s’està duent a terme una campanya de 
promoció de civisme i neteja en tots els aspectes, que tracta aquest tema, entre altres, 
com ara llençar els trastos el dia que toca o fer-se càrrec de les caques de gos. Amb 
tot, demana als veïns que facin arribar al Districte la informació sobre la localització 
d’uralita que han comentat. 

Quant als temes exposats sobre la vorera i la rampa inacabada, expressa que ho 
comentaran amb els serveis de Neteja i amb els Serveis Tècnics, respectivament. 
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En darrer lloc, parla de les festes que se celebren a la plaça Botticelli i anuncia que 
s’ha treballat el tema des de diferents vessants: d’una banda, comenta que es va 
parlar amb la Comissió de Festa Major d’Horta perquè limitessin les festes que es 
feien sense autorització municipal i, a més, es va posar en marxa un servei específic 
de Guàrdia Urbana per evitar l’entrada a la plaça; d’altra banda, especifica que quan el 
Govern ha autoritzat activitats per a dur a terme a la plaça, ho ha fet posant una 
limitació de so o un tècnic de so que limiti el volum de la música. 

Afegeix que, conjuntament amb entitats que fan ús de la plaça, estan proposant de fer 
petits arranjament perquè hi hagi un ús per part del veïnat més ciutadà. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, demana disculpes pel fet 
d’haver demanat la paraula, ja que entén que les audiències són espais de participació 
dels veïns. Tot i així, considera necessari aclarir un aspecte pel qual s’ha sentit 
interpel·lat, que és el que fa referència a les despeses de representació política. 
Considera que les despeses de representació no són les despeses salarials de 
l’Ajuntament, sinó que tenen a veure amb les despeses que fa el Govern per a la seva 
tramitació, usos, acords, representació de l’alcaldessa i consellers. Fa saber que el 
seu grup municipal no va aprovar en el Plenari cap despesa de representació, i diu que 
si han augmentat un 50% en els darrers anys s’ha de preguntar-ne el motiu al Govern, 
i no a la resta de grups. 

La senyora Josefina, en nom propi, pregunta quan s’arreglaran els jardins de Juan de 
Mena, que estan totalment abandonats. Concreta que les escales estan trencades i les 
baranes de ferro també. Després, comenta que el bloc que dona al passeig Vall 
d’Hebron ha de suportar tot el soroll de la ronda, i demana que es faci l’actuació 
pertinent, que ella sí que troba rendible. 

El senyor Andrés Alarcón, en nom propi, fa referència a la possibilitat de traslladar el 
pipicà de la plaça Joan Cornudella a l’avinguda Can Marcet, i mostra la seva sorpresa 
davant d’aquesta actuació, perquè creu que els jardins s’ompliran de centenars de 
gossos. 

El senyor Francesc Molinas, en nom propi, demana al Govern que baixi 30 centímetres 
els rètols de les parades d’autobús perquè diu que les persones de poca estatura no 
aconsegueixen llegir-los. 

Tot seguit, comenta que en la segona etapa del cobriment de la ronda de Dalt 
l’Ajuntament haurà de fer front a un problema que és la contaminació atmosfèrica 
provocada pels tubs d’escapament, els pneumàtics dels cotxes o les partícules sòlides. 
Pregunta com canalitzaran aquesta contaminació. 

El senyor Mateo mostra el seu descontentament amb les tres preguntes que ha 
plantejat durant la seva intervenció precedent i les torna a formular. 

Seguidament, retreu a la regidora que digui que la partida de la ronda de Dalt és la 
inversió més gran que fa l’Ajuntament, quan són 15 milions d’euros d’un total de quasi 
400 milions d’euros destinats a inversió. A més, pensa que hi ha altres projectes que 
tenen una quantia molt semblant, i destaca com a exemple la previsió de construcció 
d’una biblioteca d’edifici i quatre plantes a la plaça major de Sarrià, que costarà 
12 milions d’euros. 

Mostra el seu acord amb el senyor Molinas i creu que fins que no hi hagi un pla que 
delimiti què es farà en cadascuna de les fases del cobriment de la ronda, no quedarà 
clara quina inversió ni quin desglossament té el projecte. 
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Finalment, mostra la seva decepció per la resposta que ha donat la regidora sobre la 
participació ciutadana perquè pensa que l’única opció que queda als veïns és queixar-
se del que acorden els polítics. 

El senyor Giner pregunta si el supermercat del Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera 
que s’hauria d’haver concedit el mes d’abril es posarà en marxa o no. 

El senyor Camuñas aclareix que el problema que ha exposat anteriorment és que a la 
zona on hi havia aparcament d’Àrea Blava a l’avinguda Jordà, no hi aparcava ningú, 
amb la qual cosa, el fet d’haver-lo trasllat al Patronat, opina que no és una solució, 
perquè no hi aparca ningú. Considera que amb l’actuació del Govern els veïns no han 
millorat gens la seva situació. 

La senyora Grané considera que si la zona dels horts no està regularitzada, el millor 
que pot fer l’Ajuntament és regularitzar-la, i no pas traslladar-la a una altra banda. 

La senyora Oñate demana quins són els grups municipals que no estan d’acord amb la 
creació d’una funerària municipal. 

El senyor Mendoza pensa que cal veure tot el projecte de la ronda de Dalt per 
entendre’l, és a dir, tenir totes les fases dibuixades i pressupostades. Tot seguit, 
expressa la vergonya que sent pels polítics que regeixen el consistori pel fet de no 
posar-se d’acord per a una funerària municipal. 

La regidora aclareix que, respecte al projecte de la funerària municipal, actualment és 
una idea del Govern i caldrà sumar suports dels altres grups abans de portar-lo al 
Plenari. Matisa que els altres grups no tenen una posició tancada al respecte, amb la 
qual cosa, espera poder-hi negociar. 

Respecte als sous dels membres de l’Ajuntament, determina que es va votar al Plenari 
i es van fixar els de l’alcaldessa i tots els consellers, inclosos els de districte. Recorda 
que Barcelona en Comú destina part del seu sou a entitats i que va proposar que 
fossin més baixos del que eren, proposició davant la qual l’oposició va votar en contra. 

Pel que fa a la ronda, confirma que és un dels principals projectes de mandat i dels 
que suposa una major inversió, i recorda que això és així perquè el Govern ha volgut 
tirar endavant projectes descentralitzats en els barris. 

Enllaça amb la qüestió de la contaminació atmosfèrica i diu que el Govern està 
treballant per reduir el volum de vehicles que circulen per la Ronda, ja que pensa que 
és l’única manera de disminuir-la. 

Pel que fa a Juan de Mena, comunica que s’ha fet una visita tècnica amb l’Associació 
de Veïns i s’ha informat a Serveis Tècnics, i aclareix que sí que s’hi preveu actuar. 

Respecte al pipicà de la zona de Can Marcet, explica que el que es vol fer és una zona 
d’esbarjo per a animals, que és el que preveu l’Ordenança de tinença d’animals de 
companyia, de manera que sigui més que un pipicà. Recorda que l’ordenança preveu 
tot un conjunt de normes i diu que cal adequar els espais perquè es compleixin. 

Quant als rètols del bus, pensa que és bona idea baixar-los una mica no només per a 
persones grans, sinó també tenint en compte les persones amb mobilitat reduïda. 

Pel que fa a la participació en el procés de les normes de participació, opina que és 
millorable però recorda que tant la CAB com la FAVB han emès un dictamen favorable 
després del procés, cosa que no va passar en el mandat anterior. 
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Respecte al supermercat que s’ha de posar en el Mercat de Vall d’Hebron-Teixonera, 
reconeix que s’ha endarrerit el projecte, però assenyala que hi haurà novetats cap a la 
segona quinzena de maig. Apunta que els candidats actuals són Bon Preu, Lidl i Aldi. 

Quant als horts i a la bassa d’aigua de Sant Genís, comenta que amb el Pla de barris 
tindran una bona ocasió per mirar de lligar-ho tot plegat, ja que es farà molta feina a la 
zona alta lligada a la masia de Can Soler. 

En darrer lloc, respon sobre el tema de la uralita i diu que, en molts casos, després 
que un privat hagi consultat el cost de retirar el material, que és molt elevat, decideix 
fer-ho per si mateix sense tenir en compte tots els costos i les implicacions per a la 
seva salut i la dels veïns que això pot generar. 

El conseller tècnic matisa que el fet de territorialitzar les inversions per barris és una 
cosa que no s’havia fet fins ara i que s’hi està treballant. Ara bé, comenta que hi ha 
partides que no es poden localitzar. 

A banda, recorda que es va acordar que el primer punt de l’ordre del dia dels consells 
de barri seria l’explicació de les actuacions d’inversió. Així mateix, també explica que 
es fan retorns sobre les actuacions a les comissions consultives d’urbanisme, on 
s’expliquen les obres en curs i passades. En darrer lloc, recorda que és una feina 
feixuga i costosa, i diu que s’anirà compartint a mesura que es disposi de la mateixa. 

  

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el vicepresident agraeix la participació a tots 
els assistents i aixeca la sessió a les 20.38 h. 

 
 
 
 
El cap de Comunicació      Vist i plau  
          El vicepresident 
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