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Lina Huélamo Soriano (GMDCiU) 
Julia Calonge Coch (GMDC’s) 
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM) 
Xavi Reig Robledo (GMDERC-AM) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 
Núria Galán Orriols (GMDPSC-CP) 
Manuel Conde García (GMDPPC) 
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 
 
Excusen la seva absència 
Jaume Collboni Cuadrado, president 
 
Cap del Departament de Comunicació 
Joan Carles Bonaga Sebastián 
Gerent 
Eduard Vicente Gómez 
 
  
Desenvolupament de la sessió 
 
El vicepresident obre la sessió i dóna la benvinguda als assistents. Excusa l’absència del president del 
Districte, el senyor Jaume Collboni, que no ha pogut venir per problemes d’agenda, i comenta que la 
regidora del Districte arribarà durant la sessió. 
El senyor Christian Arbós Genera, en nom de Solidaritat Catalana per la Independència, inicia la seva 
intervenció queixant-se de l’absència del president i de la regidora del Districte i, tot seguit, demana que li 
aclareixen els conceptes d’Horta i superilla, que qualifica d’antagònics. Pensa que no té sentit que el 
Govern vulgui pacificar el barri d’Horta perquè diu que ja és un barri molt pacífic, i opina que les accions 
que s’haurien d’emprendre haurien de ser de cara a la millora de carrers per a vianants, entre d’altres, 
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però en cap cas canviar parades d’autobús o canviar el sentit dels carrers, perquè pensa que serà un 
embolic. Creu que la necessitat d’un ascensor per a la gent amb problemes de mobilitat al carrer Feliu 
Codina és prioritària i més urgent que la idea d’una superilla. 
Pensa que Horta no necessita una superilla i fa saber que el seu grup demanarà al Govern que organitzi 
una consulta popular vinculant en el cas que vulgui fer-la. Pregunta al Govern si han calculat els costos de 
la mateixa i l’impacte en el comerç, en l’economia i en la contaminació, entre altres aspectes que 
considera rellevants. 
El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, retreu al Govern que 
durant els dos anys que porta de mandat no hagi fet cap obra al barri de la Teixonera, exceptuant la 
placeta de la Teixonerade la qual retreu que no s’hagi acabat, tot i que el Govern ho digui. 
Demana explicacions al Govern pels cartells de propaganda que anuncien que s’estan condicionant les 
dues plataformes i construint les escales que connecten la placeta, perquè diu que no s’han fet. Pensa que 
el Govern actual té els mateixos problemes que l’anterior i els retreu que no aportin solucions. 
Recorda que els veïns han fet arribar dues vegades una llista amb les actuacions que voldrien que 
s’incorporessin en el Pla de barris per al barri de la Teixonera, i es queixa que no s’hagi fet res al respecte. 
També recorda al Govern que en el programa electoral del seu grup van presentar un conjunt d’actuacions 
per al barri i encara no s’han dut a terme, i convida que ho facin perquè d’altra manera entén que el 
programa era una mentida. 
Després, comenta les obres dels vestuaris del recinte esportiu de Vall d’Hebron, que limita amb el barri de 
la Teixonera, i anuncia que, segons ha pogut saber, han suposat un cost de 521.446,65 euros més IVA, el 
que suposa uns 87 milions de les antigues pessetes. Opina que és una suma molt gran de diners per 
dedicar-la a uns vestuaris que estan al límit del seu funcionament quan, en el barri de la Teixonera, encara 
hi ha actuacions importants a fer com ara acabar les escales mecàniques de la sortida del metro, fer alguna 
escola bressol o millorar l’estat dels carrers i la circulació perquè creuar-los no impliqui un risc tan gran 
com actualment. Pensa que el barri de la Teixonera és més important que els vestidors del poliesportiu. 
En darrer lloc, retreu al Govern de l’Ajuntament de Barcelona que en el darrer any hagi tingut un 
superàvit de 97 milions d’euros, ja que considera que es podria haver invertit en obres que necessita la 
ciutat i opina que estan fomentant la desigualtat entre els barris. Proposa que redueixin l’IBI al 50% per a 
les persones que viuen en els barris més empobrits i que tenen rendes baixes, com ara pensionistes que 
arriben a cobrar poc més de sis cents euros. 
El senyor Antonio Garrido, en nom propi, parla dels progressos que hi ha hagut al barri d’Horta, Sant 
Genís i la Clota, especialment pel que fa als accessos a l’Hospital de la Vall d’Hebron, així com la millora 
de les carreteres i la xarxa de bus, i després demana que es faci alguna cosa en el terreny on hi havia 
l’antiga bòbila. Comenta que es podrien fer pisos o alguna altra cosa, perquè actualment està abandonat, i 
pregunta què pretén fer el Govern al barri de la Clota, en termes generals. 
El senyor Jordi Carrió Sabater, en nom de l’Associació de Veïns Joan Maragall de Guinardó, organitza la 
seva intervenció per temes i, en primer lloc, comenta que l’any següent serà el cent aniversari de 
l’enjardinament de la font del Cuento. Pregunta si es podria fer l’enjardinament de la zona de muntanya i 
també diu que li agradaria que es pogués pujar fins al parc i que tornés a rajar la font. Fa saber que dies 
enrere, en una reunió sobre el tema, es va assabentar que el manteniment de les quinze hectàrees del parc 
el duen a terme quatre persones, i pensa que és insuficient si es volen fer uns arranjaments més amplis. 
En segon lloc, parla de la xarxa ortogonal d’autobús i pregunta si s’ha avançat en temes concrets que 
preocupen als veïns del Guinardó, com ara la volta que farà el V23 abans de tornar cap a la Font d’en 
Fargues i el Guinardó, o si hi haurà un nou bus de barri que enllaci la plaça del Congrés amb l’Hospital de 
Sant Pau, o si el D40 el desplaçaran fins al carrer Segle XX, recorrent la màxima longitud de l’avinguda 
Verge de Montserrat. 
En tercer lloc, fa referència al procés de licitació del bar del Mas Guinardó, i es queixa perquè, al seu 
parer, el govern actual no està duent a terme una nova política a l’hora d’avaluar els criteris per adjudicar 
la licitació. Concreta que la valoració econòmica pesa un 60% i la part tècnica un 20%, i creu que haurien 
de repartir-se en 40% i 40%, respectivament, per fer-ho més compensat. A més, es queixa de la mala 
lectura de la xifra adjudicada i del fet que ningú fos capaç de corregir al ponent durant l’acte. 
En quart lloc, comenta la finalització de les obres de la UA-3, i enumera un conjunt d’accions que resten 
pendents, com ara posar els llums en els fanals del carrer Oblit, o arranjar el desguàs de la plaça del 
Guinardó, ja que quan plou passa pel mig de la vorera que accedeix al CAP i fa el seu accés molt 
incòmode. A més, subratlla que després l’aigua passa just per la rampa del pas de vianants, al carrer 
Teodor Llorente. 
En cinquè lloc, parla de Torre Garcini i pregunta quina és la situació actual. 
Finalment, i en sisè lloc, recorda que a l’avinguda Verge de Montserrat hi ha hagut dos accidents que han 
provocat dues morts i assenyala que el mateix dia que se celebra l’Audiència hi ha hagut una altra mort 
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per accident a la cantonada del Pare Claret amb la rambla Volart. Demana al Govern si està estudiant o 
iniciant estudis per millorar la prevenció i la seguretat al districte. 
La senyora Olga Fígols Mencia, en nom propi, fa saber que viu al barri de la Font d’en Fargues i mostra 
la seva preocupació pels robatoris de bosses a senyores grans que s’estan produint darrerament. Comenta 
que a ella li van estirar la bossa a principis de gener i que, des de llavors, s’ha assabentat de diverses 
veïnes que els ha passat el mateix, per la qual cosa creu que és una activitat que està augmentant. Per 
aquest motiu, demana al Govern que emprengui alguna actuació perquè, a aquest ritme, pensa que haurà 
de viure amb por i desconfiant de tothom, cosa que no li agrada. 
La regidora del Districte, en primer lloc, demana disculpes pel retard i respon tot seguit a la senyora 
Fígols fent-li saber que la qüestió que esmenta se segueix de prop a les reunions periòdiques amb Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana a la Taula de Seguretat. Diu que mirarà si ha augmentat aquest tipus de 
delicte i recorda que els barris d’Horta-Guinardó són dels que tenen un índex més baix de delictes. Així 
mateix, felicita la senyora Fígols i anima els veïns a ajudar-se mútuament per prevenir aquest tipus de 
situacions. 
Respecte a l’accidentalitat, comenta que és un tema que també es revisa a la Taula de Seguretat i diu que 
els accidents no són causa exclusivament de les conductes individuals, ja que també hi té a veure el fet 
que el model de mobilitat de la ciutat encara tingui com a prioritat la circulació del vehicle privat. Fa 
saber que amb la Guàrdia Urbana s’estan estudiant els punts on hi ha més accidents per prevenir-los i 
augmentar la seguretat, i comenta que una de les actuacions que es duen a terme és l’augment de la sanció 
per excés de velocitat o conducció sota efectes d’alcohol, entre d’altres. A més, indica que el Govern està 
treballant per tenir una ciutat on el vehicle agafa menys velocitat i el vianant pot anar més tranquil, i 
recorda que, l’any anterior, la majoria d’atropellaments que es van produir van ser a persones grans. 
Pel que fa a les obres de l’UA-3, assenyala que comentarà el problema del desguàs amb els Serveis 
Tècnics, així com el tema dels fanals del carrer Oblit. 
Quant al concurs pel bar del Mas Guinardó, comunica que el mandat actual ha introduït moltes novetats 
pel que fa a la contractació establint clàusules socials. Ara bé, matisa que la legislació sobre contractació 
prové d’una llei estatal i això implica que hi ha certes coses que no es poden canviar, com per exemple el 
pes que recau en els criteris econòmics que, per llei, ha de ser més de la meitat dels punts d’una licitació. 
Explica que, concretament per a la licitació del Mas Guinardó, es va disminuir el cànon mínim que es 
demanava per licitar amb l’objectiu que s’hi poguessin presentar més empreses i iniciatives solidàries 
com ara cooperatives o altres models de negoci. També diu que es van reduir els requisits d’experiència 
prèvia i de solvència econòmica perquè hi pogués haver més concurrència. 
Reconeix que a l’hora de llegir els sobres es va produir un error perquè es va confondre la xifra de 6.000 
euros per una xifra de 6.600 euros, però matisa que es va resoldre després de quaranta-vuit hores i es va 
repetir la lectura. Amb tot, comenta que el Districte treballa perquè les empreses d’economia social i 
cooperativa tinguin més presència en el districte. 
Respecte a la neteja de la Clota, subratlla que ho treballen amb Parcs i Jardins i reconeix que, de vegades, 
la feina feta no és suficient. 
Pel que fa a la Teixonera, nega el que ha dit el senyor Cairell perquè diu que s’està treballant en el barri 
des de l’inici del mandat, i afegeix que el Pla de barris permetrà fer un conjunt d’actuacions molt 
demanades, com ara la construcció d’una escola bressol, arreglar les voreres i l’accessibilitat dels carrers, 
entre d’altres. 
Sobre la proposta d’ajudar econòmicament o fiscal a les persones que no poden pagar la llum, assenyala 
que a principi de mandat es van obrir punts d’atenció a la pobresa energètica en alguns districtes per fer 
una prova pilot que, actualment, ja s’ha estès a tota la ciutat. Comenta que el punt d’Horta-Guinardó és al 
carrer Llobregós, 107, i convida a difondre aquesta informació entre els veïns perquè tothom que tingui 
dificultats per pagar les factures dels subministraments bàsics puguin apropar-s’hi i demanar ajuda. 
En relació amb aquest punt, fa saber que l’Administració està treballant perquè les empreses tinguin 
dificultats a l’hora de tallar el subministrament als usuaris, i comunica que la contractació social ha 
permès posar com a clàusula que les empreses elèctriques que treballin amb l’Ajuntament no tallin la 
llum a les persones vulnerables. 
Respecte de la superilla d’Horta, pensa que és contradictori parlar de la millora de les zones de vianants i 
no voler parlar de la superilla, perquè és el mateix. Creu que hi ha una confusió de noms i recorda que des 
de l’any 2000, quan es començava a parlar de l’Agenda 21, el projecte de les superilles és present a la 
ciutat. Opina que el cas de Gràcia, tot i els conflictes que va tenir al principi, és un bon exemple de l’èxit 
que suposen les superilles perquè comenta que després els altres barris s’han volgut sumar a la iniciativa i 
que els veïns de Gràcia han pogut recuperar l’espai públic amb una tranquil•litat per a gaudir-ne com es 
feia molts anys enrere. 
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Diu que el model de ciutat que vol el Govern passa per recuperar aquests hàbits de gaudir de l’espai 
públic i que, per això, al barri d’Horta s’estan fent moltes reunions amb entitats per veure quina seria la 
millor manera de fer la superilla. 
El conseller tècnic afegeix que, respecte als arranjaments del parc i de la font, tal com va dir el dimarts de 
la setmana anterior a les associacions de veïns de Joan Maragall i de Font d’en Fargues, el Districte ja 
està treballant per recuperar la font del Cuento i l’espai patrimonial, ampliant les actuacions a la zona 
forestal. 
Quant a la plantilla de Parcs i Jardins, matisa que s’han convocat 24 places per començar a compensar la 
reducció que s’ha produït des del 2010. 
Pel que fa a la nova xarxa de bus, comenta que l’Associació de Veïns de la Font d’en Fargues demana que 
el bus pugi a la rambla del Carmel passant  per Lisboa, Tajo, Maragall i Llobregós, cosa que s’està 
estudiant abans de decidir la proposta definitiva. Comunica que es farà algun tipus de retorn sobre totes 
les propostes relacionades amb la xarxa a través de la plataforma decidim.barcelona. 
Sobre Torre Garcini, assenyala que la setmana anterior es va aprovar un tràmit administratiu per seguir 
endavant amb l’expropiació del recinte i diu que s’estava esperant a tenir novetats abans de convocar una 
reunió amb l’Associació de Veïns de Joan Maragall. 
Respecte de l’accidentalitat, lamenta la mort d’una persona per accident el mateix dia de l’Audiència, 
però recorda que, durant el 2016, ha decrescut el nombre d’atropellaments més d’un 15% i de lesionats 
més d’un 7%. Tot i això, pensa que és bo fer pedagogia sobre la importància de la seguretat vial i recorda 
que el 18% dels accidents són causats per la desobediència dels semàfors. Afegeix que entre el 2015 i el 
2016 s’ha passat de 16 a 8 ferits greus. 
Pel que fa a la Teixonera, pensa que el fet que sigui un dels barris que ha entrat en el Pla de barris no és 
una sort sinó que és un fet de justícia per l’abandonament que ha patit durant anys. També opina que 
l’Ajuntament hi està treballant des de l’inici del mandat i menciona una reunió recent en la qual es va 
parlar de la ubicació d’un casal d’entitats i una altra en la qual es va parlar d’una possible escola bressol. 
Així mateix, comenta que s’ha parlat de la plaça Matías Guiu, que és una de les prioritats de l’Associació 
de Veïns i recorda que el Districte ha treballat per veure de qui són els solars i com es poden començar els 
arranjaments. 
Respecte a les subvencions de l’IBI, assenyala que són una política de ciutat que ja s’està duent a terme i 
diu que pot fer arribar tota la informació al respecte a la persona que l’ha demanada. 
En darrer lloc, pel que fa als vestidors del poliesportiu, comenta que hi havia una proposta d’arranjar la 
campa per a un ús esportiu, cosa que implicava una inversió d’una mica més de 100.000 euros, i una altra 
proposta que contemplava que la gent que fes ús de l’espai pogués accedir als vestidors. Recorda que 
dues setmanes enrere els veïns van fer arribar el seu desacord amb les dues propostes i diu que l’endemà 
de l’Audiència Pública, a la reunió sobre el Pla de barris, es debatrà el tema. 
El senyor Antoni Palma i Sancho, en nom de l’Associació de Veïns del Turó de la Rovira, pregunta en 
quina situació està la retirada de les antenes del turó. Comenta que fer servir el mòbil es fa difícil en 
alguns llocs. 
El senyor Jordi Jorba Argenté, en nom del grup Els Mistos o Fills de Collserola, es presenta i diu que el 
seu grup està format per gent a qui li agrada l’esport. Comenta que estan preocupats per la campa i diu 
que li agradaria que fos una pista i que hi hagués una capa de sauló perquè no s’erosionés quan plou, que 
és el que passa actualment. 
També demana que es posi enllumenat i algun banc, i diu que en cas que finalment els esportistes que la 
facin servir no puguin accedir als vestuaris, podrien fer uns barracons perquè es puguin canviar. 
Així mateix, demana que es prohibeixi l’entrada dels gossos perquè entorpeixen l’esport i que es posi una 
maquinària per fer gimnàstica o pistes de petanca. Fa saber que no volen un camp de futbol perquè pensen 
que ja n’hi ha molts. 
El senyor Joan Rosique Riudoms, en nom propi, anuncia que és veí del Guinardó-Font d’en Fargues i que 
forma part de la Coral Font d’en Fargues. Procedeix a fer cinc preguntes, la primera de les quals és sobre 
els criteris que tenen el Casal Font d’en Fargues i altres entitats de titularitat pública per admetre o 
rebutjar informació d’activitats que celebren les entitats del districte. 
En segon lloc, demana el motiu pel qual el Casal Font d’en Fargues no admet propaganda d’activitats de 
caire religiós, cosa que troba incoherent perquè el mateix espai acull el Col•lectiu de Dones en l’Església 
per la Paritat. 
En tercer lloc, pregunta si una entitat pública pot negar-se a la difusió d’activitats que no tenen caire 
religiós però es desenvolupen dins d’una entitat religiosa, com ara tallers sobre alimentació, salut o 
psicologia. 
En quart lloc, demana si un casal públic pot negar-se a admetre una publicació de curs legal i, si és així, 
sota quins paràmetres. 
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I, en cinquè i darrer lloc, demana què pot fer com a persona que se li nega el dret a deixar informació o un 
llibre en un casal públic. 
La senyora Àngels Corsellas, en nom de l’Associació de Veïns de la Clota, comunica que és la presidenta 
de l’Associació i pregunta quin serà l’ús que podran fer les entitats de l’espai de Torre Jussana un cop 
acabi la cogestió que hi ha actualment entre l’Ajuntament i l’altre organisme que la gestiona. 
La regidora respon que, pel que fa a les antenes del Turó de la Rovira, s’està treballant des de l’inici del 
mandat i recorda que no és només competència municipal. 
Respecte a la pista de la campa, diu que s’està treballant amb el Pla de barris de la Teixonera.En relació 
amb la campa, aclareix que no hi haurà cap camp de futbol. 
Pel que fa a la informació del casal de barri, respon que hi ha uns criteris de laïcitat i comenta que parlarà 
amb el centre per tenir més detalls sobre el que ha passat. 
El conseller tècnic respon que, pel que fa a Torre Jussana, actualment es porta amb cogestió, ja que una 
part de l’equip són treballadors municipals i l’altra és del Consell d’Associacions de Barcelona. Fa saber 
que s’està treballant des de l’Àrea de Participació i el Consell d’Associació de Barcelona per a poder 
abandonar aquest model bicèfal i avançar cap a una gestió ciutadana per part del Consell d’Associacions 
de Barcelona. Indica que el Districte resta pendent de saber el projecte que tenen en ment i el paper que 
atorguen a les entitats per a definir-lo, i diu que la intenció del govern és seguir treballant amb els barris 
per definir la implicació i funcionament. Afegeix que sigui com sigui, les entitats hauran de poder seguir 
fent-ne ús en les mateixes condicions o millors, en cap cas aquest procés ha de suposar un retrocés per les 
entitats del barri. 
El gerent matisa que des de l’any anterior s’ha fet un cens de totes les antenes físicament ubicades al Turó 
de la Rovira i s’ha mesurat el seu funcionament, el resultat del qual s’ha portat de la Generalitat a l’Estat, 
que és qui té la competència en aquest tema. Destaca que s’està a punt de posar en marxa un protocol per 
engegar expedients disciplinaris contra aquestes antenes perquè afecten la normativa urbanística i, per 
tant, l’Ajuntament pot actuar-hi en contra. Assenyala que aquest protocol s’està coordinant amb l’Àrea 
d’Urbanisme i els seus lletrats, i diu que quan comenci a funcionar, s’informarà els veïns. 
El senyor Rosique pensa que el criteri de laïcitat per acceptar o no la propaganda que difon un centre 
públic no ha de renyir-se amb la ignorància. Creu que limitar la propaganda sobre una conferència que 
versa sobre la salut, o limitar l’accés d’un llibre que parla de la reforma protestant, o d’un punt de llibre, 
són actes que fomenten la ignorància. Mostra el seu acord amb la separació d’església i estat però pensa 
que no es pot fomentar la ignorància. 
El senyor Cairell es queixa de la resposta que ha donat el conseller tècnic sobre la seva proposta de 
subvenció de l’IBI,  de la qual matisa que l’Ajuntament només subvenciona a les dones viudes. Després, 
es queixa dels comentaris que han fet sobre l’estació de metro perquè recorda que la finalització de les 
obres era un punt del programa electoral de Barcelona en Comú. En darrer lloc, recorda que la xifra de 
pressupost dels vestuaris de la campa és una barbaritat amb la qual els veïns no hi estan d’acord i 
pregunta si els diners que s’hi pensen destinar formaran part del Pla de barris o del pressupost de ciutat, 
en cas de no dedicar-se a la rehabilitació dels vestuaris. 
El senyor Arbós comenta que millorar els carrers de vianants i construir superilles són dues coses 
diferents i retreu al Govern que ho confonguin. També els retreu que parlin tan bé de Gràcia i oblidin el 
desastre de la superilla del Poblenou. Afegeix que ha parlat amb comerciants del Poblenou i alguns li han 
explicat que han hagut de tancar. 
No es creu que el Govern hagi parlat amb els comerços d’Horta sobre la superilla perquè ha preguntat als 
dels carrers Hedilla, Porrera i Canigó, entre d’altres, i cap en sabia res al respecte. A més, retreu al 
Govern que no hagi descrit l’estimació pressupostària de la superilla d’Horta. Pensa que el Districte no 
coneix el barri d’Horta i demana a la regidora que no digui que falten espais perquè ningú ho sap millor 
que els mateixos veïns. 
La regidora respon que reunirà tota la informació possible sobre la propaganda que pot fer un centre cívic 
i es posarà en contacte amb el senyor Rosique per respondre les seves preguntes. 
Respecte dels incompliments del programa electoral de Barcelona en Comú, respon que el mandat encara 
no s’ha acabat, i pel que fa a la plaça Matías Guiu, diu que s’està treballant per veure com es pot arranjar 
en el marc del Pla de barris. 
Pel que fa la campa, aclareix que si bé és un espai de Vall d’Hebron, està inclòs en el Pla de barris perquè 
hi ha una demanda molt específica sobre els vestuaris. Informa que miraran quina és l’alternativa més 
econòmica i recorda que s’està parlant d’una xifra que ronda els 600.000 euros per tot el projecte 
d’arranjament. Comenta que aquesta informació es compartirà amb els veïns de Vall d’Hebron i anuncia 
que a les reunions previstes per avançar amb el Pla de barris tornarà a tractar-se aquest tema. 
El gerent aclareix que els nous vestuaris de què disposa el Futbol Rugbi Vall d’Hebron-Teixonera els ha 
fet la Generalitat, i han costat 600.000 euros. Informa que el compromís entre la Generalitat i 
l’Ajuntament era doblar els vestuaris amb una dotació de 600.000 euros més, cosa que, vista la demanda 
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dels esportistes que fan servir la campa, l’Ajuntament es planteja d’obrir el servei també a la campa. Ara 
bé, fa saber que veient la posició dels veïns al respecte, l’Ajuntament està revisant la proposta inicial amb 
l’objectiu de treure aquest import. 
La regidora especifica que el Districte sí que s’està reunint amb comerciants i veïns del barri d’Horta per 
parlar de la superilla. Diu que una de les coses bones que tenen les superilles és que amb pocs diners es 
pot aconseguir molt de canvi. Indica que Poblenou i Horta són barris molt diferents però fa saber que 
s’estan rebent comentaris tant positius com negatius, sobre els quals l’Ajuntament vol treballar. 
El conseller tècnic matisa que hi ha un grup impulsor per definir el procés de recollida de propostes en 
relació amb la superilla, i convida els assistents a participar-hi. 
Pel que fa a les subvencions de l’IBI, comenta que fins el 2015 n’hi havia per a viudes, famílies 
monoparentals i famílies nombroses, i afegeix que des de l’any anterior també n’hi ha per a persones amb 
pocs recursos, empreses que generen ocupació estable, establiments culturals dedicats al comerç de la 
cultura o a la promoció cultural, entre d’altres. Per tant, conclou que la proposta de subvencionar l’IBI ja 
s’està duent a terme. 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el vicepresident agraeix la participació a tots els assistents i 
aixeca la sessió a les 20.15 h. 
 
 
 
 
El cap de Comunicació      Vist i plau  
        El vicepresident 
 
 


