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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
 
 

Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1 
Data: 28 de novembre de 2015 
Caràcter: ordinari  
Horari: d’11.10 h a 13.20 h 
Lloc: Biblioteca El Carmel - Juan Marsé  
 
Assistents 
 
Regidora del Consell i Presidenta de l’Audiència 
Mercedes Vidal Lago (GMDBComú-E) 
 
Consellers i conselleres 
Joan Cela Ollé (GMDBComú-E)  
Pau Gonzàlez Val (GMDBComú-E) 
Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E)  
Elsa Plaza Müller (GMDBComú-E)  
Carolina Porta Pacín (GMDBComú-E)  
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E) 
Roser Nogués Alonso (GMDCiU)  
Susanna Porcar Portela (GMDCiU)  
Gonzalo Puelles Garcia (GMDCiU)  
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s)  
Raül Barahona i 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) 
 
Excusats i absents 
Jaume Collboni Cuadrado (GMDPSC) 
Albert Pérez Garro (GMDCiU) 
Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA) 
 
Cap del Departament de Comunicació i Secretari de l’Audiència 

Armand Gasulla i Fernández 

Gerent 
Eduard Vicente 
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Desenvolupament de la sessió 
 
La regidora dóna la benvinguda a la primera audiència pública del nou mandat. 
Comunica que el govern té la voluntat de fer-ne una cada dos mesos com a mínim i 
d’assajar mecanismes de flexibilitat, com és el fet de celebrar-la a la biblioteca del 
Carmel, per apropar-la a la ciutadania, ja que l’audiència és un espai de control i 
resolució de dubtes de la ciutadania. Per tot això, manifesta el desig de respondre a la 
demanda dels barris. 

Excusa l’absència del president del Districte, el senyor Jaume Collboni, i anuncia que 
normalment hi serà present. 

Seguidament, explica que es procedirà a la dinàmica de les audiències on es donarà la 
paraula a les persones que hagin presentat preguntes per escrit i després se’ls 
respondrà des del govern. Avança que el govern no podrà donar resposta exhaustiva a 
tot el que es plantegi perquè hi ha qüestions que estan en procés, però recorda que 
l’audiència és un espai preceptiu i que, per tant, el govern aportarà tota la informació 
que tingui disponible. 

El senyor José Luis Petreñas González, en nom propi, inicia la seva intervenció 
aplaudint el nou format de l’audiència perquè creu que permet que més gent hi 
participi. Tot seguit, formula dues preguntes: en la primera, demana en quina mesura 
s’ha realitzat el pla de xoc previst en el programa electoral del GMDBComú-E en els 
barris; en la segona, pregunta als grups com respondran davant les propostes futures 
de polítiques socials als barris de l’actual govern, ja que està molt preocupat davant de 
les mateixes i de les quals en destaca la seva necessitat. 

El senyor Jesús Lois Arias, en nom propi, apunta que voldria parlar de diversos temes 
però que se centrarà en algunes qüestions. En primer lloc, es refereix a la participació 
ciutadana i es queixa del fet que la sala on se celebra l’audiència no estigui plena. 
Opina que un dels problemes és que la gent no sap que se celebra l’acte i creu que 
això és greu i que es podria evitar posant cartells amb antelació. A més, retreu el fet 
que sí que se’n posin pel Consell de Barri. 

En segon lloc, passa a parlar dels cartells de les obres i fa saber que durant tota la 
seva vida ha estat cap d’obra i que, per tant, coneix plenament com han de ser i quina 
informació han de tenir, que entre d’altres, cita: l’entitat promotora, l’adreça facultativa, 
el contractista, el termini d’execució, la data d’inici i fi, i el pressupost. Informa que 
acostuma a caminar diàriament per motius de salut i que això li ha permès topar-se 
amb les obres de remodelació del pavelló municipal de la rambla, de les quals retreu 
que només hi hagi una etiqueta que digui que acaben el maig de l’any següent. 
Demana al govern que doni tota la informació que correspon en aquest cas com a obra 
pública perquè la ciutadania vol saber què li costa l’obra. 

Després, fa saber que al passeig Maragall també hi ha unes obres públiques el cartell 
de les quals està incomplet i demana la informació pertinent al govern. 

El senyor Jordi Carrió Sabater, en nom de l’Associació de Veïns Joan Maragall del 
Guinardó, es presenta i anuncia que ha portat el Pla de futur de l’Associació i que el 
pot fer arribar a tots els grups i entitats que ho desitgin. Comenta que el pla s’ha 
treballat durant deu anys en el barri. 

Seguidament, es queixa del fet que se celebri una audiència un dissabte al matí 
perquè creu que fa impossible a molta gent assistir-hi. Manifesta també que les 
audiències són actes pel districte sencer amb tots els seus barris i no poden, per tant, 
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acollir totes i cadascuna de les propostes de cada barri. Per tot plegat, proposa fer una 
audiència pública per cada barri per poder tractar temes interns i solucionar-los allà, 
deixant que tan sols aquells irresolts passin a l’Audiència del Districte o, en últim lloc, 
al Consell de Ciutat. 

Tot seguit, presenta les prioritats del barri Joan Maragall i diu que hi ha dos temes 
especialment importants: la mobilitat i el transport. Informa que el CAP ha estat 
traslladat i que, actualment, els veïns no disposen de transport públic freqüent per 
anar-hi, ja que només hi arriba el bus 117, que passa cada vint minuts i és molt petit. 

Comenta que una altra prioritat és la urbanització dels espais del barri, com ara els 
jardins de Can Pla i Armengol, els Tallers Muñoz, o la ronda Guinardó, de la qual 
mostra el seu dubte sobre la possibilitat que resolgui els problemes de comunicació del 
barri. Creu que cal asfaltar un tros de la zona ocupada per poder girar des de la ronda 
de Guinardó i anar en direcció Llobregat a l’esquerra i accedir a l’hospital. 

Per acabar, fa saber que el seu Pla de futur consta de quatre pàgines plenes de 
propostes i temes prioritaris com aquests. 

La regidora agraeix les propostes plantejades i les reflexions sobre els processos i 
espais de participació i diu que el fet que se celebri l’Audiència en dissabte és una 
prova, ja que hi ha hagut gent que ha manifestat que entre setmana li és impossible 
assistir. Recalca que no és una mesura definitiva i que cal anar veient quin horari 
s’ajusta millor a tothom. 

Seguidament, destaca que l’Audiència és, ara per ara, un espai de districte on la 
ciutadania fa preguntes concretes al govern i aquest respon, i que, per tant, no inclou 
el fet que la ciutadania faci propostes. Tot i així, reconeix que el govern vol repensar 
els formats dels òrgans de participació durant tot el mandat i considera oportú buscar 
alternatives que pretenguin optimitzar els mateixos, tal com ha proposat el senyor 
Carrió. Comenta, però, que la tasca no és fàcil i palesa que recull les reflexions fetes al 
respecte. 

Respecte al Pla de xoc als barris, explica que una prioritat del govern era fer èmfasi en 
aspectes socials i, sobretot, d’emergència social, i diu que, en aquest sentit, cal 
contemplar el conjunt d’inversions que s’han fet en l’àmbit de ciutat i que beneficien a 
tots els barris, com per exemple l’augment de les beques menjador, o les inversions 
destinades a la reformulació de l’atenció laboral que ofereix Barcelona Activa, 
pensades per a persones amb pocs recursos o aturades de llarga durada. 

Quant a la pregunta sobre com respondran els grups a les propostes del govern, opina 
que no té sentit donar una resposta en nom del govern i fa saber que, en aquest 
moment, es disposa d’un pressupost en l’àmbit de ciutat per recollir totes les 
demandes socials, del qual en destaca els importants augments en partides prioritàries 
com ara el transport públic i la mobilitat, que permetran disposar dels busos de barri en 
diumenges i festius. 

Assenyala que altres partides socials són per a dotar de recursos els serveis socials 
d’una manera més general i poder fer plans més ambiciosos en ocupació i generació 
d’economia als barris. Fa saber que el govern està en procés de conversa amb els 
diferents grups municipals per acordar el pressupost i manifesta l’esperança perquè hi 
donin suport. 

Pel que fa als cartells de les obres, demana al senyor Pau Gonzàlez que respongui 
com a conseller tècnic del Districte i especifica que la regidora però alguns temes el 
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conseller tècnic o el gerent poden respondre més concretament. Finalment, dóna la 
paraula al cap del Departament de Comunicació del Districte, que durant la sessió farà 
les tasques de secretaria. 

El senyor Pau Gonzàlez, conseller tècnic, informa que respecte a la comunicació sobre 
la celebració de l’acte de l’Audiència, s’ha procedit com s’ha fet sempre, amb cartells 
de difusió penjats a l’OAC i a la Seu del Districte, així com en els taules d’anuncis 
municipals (TAM), les vitrines i els equipaments. 

Anuncia que la lògica de difusió de l’Audiència Pública és la mateixa que es fa amb el 
Plenari, del qual aprofita per convidar als assistents al proper, que serà el dia 2 de 
desembre. Explica que s’ha fet un enviament massiu a les entitats i adreces que el 
Districte té a la seva base de dades convidant a tothom a venir a l’Audiència i s’ha 
insistit bastant, en la mesura de les possibilitats i de tot el volum d’informació que té el 
Districte. 

Ara bé, reconeix que no s’han fet cartells com es fan per als consells de barri i diu que 
recull l’observació per repensar-ho de cara a properes audiències. 

Respecte als cartells d’obres, fa saber que la informació demanada està penjada al 
web del Districte i és, per tant, pública. Tot i així, anuncia que revisarà els casos 
concrets que s’han enunciat per veure si cal fer-hi modificacions, cosa que diu que no 
seria cap problema perquè tota la informació és pública, inclosos els pressupostos. 
També fa saber que recull l’observació sobre la necessitat de posar un cartell perquè 
la ciutadania de l’entorn de l’obra conegui què s’hi fa i diu que hi pensarà de cara a 
properes obres. 

En darrer lloc, quant al tema del Pla de futur dels barris, comenta que en els consells 
de barri s’ha expressat la voluntat de recollir tota la informació possible sobre les 
necessitats detectades pels veïns i associacions de veïns, de manera que s’inclouen 
els plans de futur de les mateixes. Informa que el govern ja ho ha plantejat així a la 
comissió de Seguiment del Guinardó i a la resta de barris. Destaca la voluntat del 
govern de no partir de zero per detectar necessitats i recollir, així, aquests treballs. 

La regidora agraeix la intervenció del Conseller Tècnic del Districte i dóna pas a més 
preguntes. 

El senyor Enric Alifa Valdivia, en nom de l’Associació de Veïns La Font del Gos, es 
presenta i diu que és el president de l’Associació de Veïns del barri Onze més U, que 
és la Font del Gos. Demana al govern que dediqui una partida del pressupost al barri 
perquè diu que està abandonat des de fa molt de temps. 

Fa saber que s’ha compromès amb els veïns i amb el barri per lluitar per la causa i, 
específicament, per la requalificació del barri. Retreu al govern que sempre es digui 
que és difícil perquè considera que és possible. Diu que voldria començar per la 
desafectació del túnel d’Horta i pregunta als grups quines idees tenen per fer-ho. 

Donat que des que ell va néixer el barri ja estava afectat, considera que la 
desafectació és un dret adquirit, i seguidament pregunta com s’ha escollit un president 
en el barri si es diu que aquest no existeix, tot i que, alhora, té dues associacions. 

Després, s’adreça al senyor Víctor Valls i diu que en qualsevol negociació, les dues 
parts surten perdent, però considera que és hora que el barri surti guanyant respecte 
al Districte i que, per dignitat, s’inverteixi en habitatge i equipaments. En aquest sentit, 
apunta que la Constitució recull que l’habitatge digne és un dret per a tothom i es 
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queixa del fet que els habitatges de la Font del Gos estiguin afectats perquè això 
suposa que no hi poden fer millores per dignificar-los i cada vegada es tornen més 
precaris. 

Tot seguit, formula una pregunta en nom d’un veí que li ha demanat que ho faci per ell 
però, abans, constata que els veïns de la Font del Gos s’esmercen en la conservació 
del barri quan, en altres barris, aquesta tasca la fa l’Ajuntament, i considera que si 
alguna personalitat política o d’influència visqués al barri ja s’hauria requalificat. Per tot 
plegat, pregunta on queden els drets de les més de 300 famílies afectades. Acaba la 
seva intervenció fent saber que els veïns del barri no deixaran de lluitar per assolir els 
seus objectius. 

El senyor Christián Arbós Genera, en nom de Solidaritat Catalana per la 
Independència, saluda els assistents i felicita a la regidora pels resultats electorals 
aconseguits. Després, comunica que el seu partit mantindrà la mateixa línia que en el 
mandat anterior i defensarà alguns temes com ara la no privatització de la plaça 
Botticelli, la conservació de Torre Garcini o la cobertura de la ronda de Dalt, projecte 
del qual matisa que és de gran calat i dificultat i que precisarà de grans consensos en 
l’àmbit polític. 

Anuncia que el seu partit serà clar a l’hora de felicitar o denunciar l’acció del govern i 
aprofita l’ocasió per felicitar-lo per la gestió del CAP d’Horta-Guinardó i la rapidesa 
amb què s’ha resolt l’assumpte. 

En canvi, mostra el seu descontentament pel fet que el govern no sàpiga resoldre la 
situació dels veïns de la Font del Gos i retreu a la regidora que acudís a l’acte de les 
Brigades Internacionals uns dies enrere brandant el puny a l’alt i que, en canvi, 
prefereixi aplicar una normativa dels anys setanta, de l’alcalde Porcioles concretament, 
en lloc de dignificar la situació de 400 persones del barri 12 d’Horta-Guinardó o 73 de 
la ciutat. Li recorda que aquests veïns són ciutadans igual que els altres i han de tenir 
els mateixos drets, ja que, de moment, tenen les mateixes obligacions i paguen l’IBI 
com la resta de veïns de Barcelona. 

En darrer lloc, pregunta quan es farà efectiu el projecte urbanístic per a la Font del Gos 
presentat pel GMDCiU que constava de més de vuit milions d’euros i que tenia 
diverses fases tipificades, al qual tant l’equip de govern actual com el grup al qual 
representa van votar-hi a favor en el darrer plenari municipal anterior a les eleccions. 

El senyor Lluís Cairell, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, inicia la seva 
intervenció mostrant el seu rebuig al fet que se celebrin les audiències en dissabtes i 
festius perquè creu que, normalment, les persones en aquests dies tenen altres 
ocupacions. A més, constata que si es descompten els membres polítics de la sala, els 
assistents a l’Audiència són molt pocs. També considera que les audiències són 
espais on s’han de tractar assumptes grans i col·lectius. 

Seguidament, comenta que darrerament s’ha sentit molt a parlar de la seguretat 
ciutadana, ja que han aparegut notícies als diaris sobre robatoris en torres d’Horta, i 
recorda que ell ja va demanar a l’antiga regidora que invertís en seguretat 
especialment al barri de la Teixonera. Reconeix que en el mandat anterior, el 
percentatge de robatoris va augmentar i fa saber que la setmana següent l’Associació 
es reunirà amb la policia per tractar el tema. En aquest sentit, recorda que en el 
Consell de Barri de Teixonera, els veïns van expressar la seva preocupació per 
l’augment de robatoris que hi havia hagut recentment al carrer Besòs. 
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Explica que per aquest motiu l’Associació ja va demanar a l’antiga regidora que posés 
més vigilància nocturna de la Guàrdia Urbana, ja que actualment la caserna d’Horta 
tanca als vespres i el districte queda controlat pels serveis de la Guàrdia Urbana de 
Sant Andreu. Opina que hi ha poc personal en el cos perquè molta gent s’ha jubilat i 
altres agafen baixes, i a més cal sumar el fet que fa anys que no es convoquen 
oposicions. Amb tot, demana més seguretat per als dotze barris d’Horta, que creu que 
actualment és insuficient. 

Després, parla de la sortida de l’estació de Teixonera i recorda que ja fa cinc anys que 
l’obra està inacabada. Explica que el govern anterior va dir que l’estació estava 
afectada perquè tocava terrenys de privats i recorda que l’Associació va demanar els 
documents amb tota la informació al respecte i encara no els han rebut. Per això, torna 
a demanar al govern que faciliti a l’Associació tot el que s’hagi fet durant els cinc anys, 
ja que diu que si cal anar als tribunals a denunciar alguna cosa, la necessitaran. 
Constata que, a hores d’ara, l’estació no té escales i opina que cal preveure una 
partida per acabar l’obra en el pressupost. Especifica que hi havia un pressupost de 
molts diners i que diferents empreses com TEYCO hi estaven ficades, i es pregunta on 
van anar a parar. 

La regidora contesta al senyor Cairell que en el darrer Consell de Barri el govern ja va 
comentar que buscaria informació sobre l’estació per a proporcionar-la a l’Associació. 

El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic del Districte d’Horta-Guinardó, comenta 
que, segons la informació de què disposa actualment, resulta que en el moment que 
es realitzaven les obres d’urbanització de la plaça del Doctor Matias Guiu hi va haver 
una ocupació d’un espai privat per seguir amb les obres just a la zona que toca els 
entorns del metro. Explica que, per aquest motiu, el privat es va queixar i això va 
generar l’aturada de les obres per comprovar la titularitat tant de la zona afectada com 
del solar que el particular denunciava com a espai privat. Expressa que, donat que 
l’estació de metro estava acabada i hi havia una passera que permetia l’accés dels 
veïns, Gisa va donar per acabada l’obra i es va fer la urbanització de manera 
subsidiària. 

Ara bé, repeteix que el govern buscarà tota la documentació al respecte per presentar-
la als veïns i convida a fer una trobada per explicar els documents i centrar-se a parlar 
del tema. 

El senyor Cairell opina que a la força hi ha d’haver documentació i fa saber que 
l’Associació té tots els plans de Gisa, dels quals assenyala que no s’assemblen a 
l’obra realitzada. Constata que hi ha una escala però es queixa del seu estat perquè 
ha provocat diversos accidents. Recorda que l’Ajuntament té diverses denúncies per 
part de veïns al respecte. També retreu el fet que es recorri a la via subsidiària. 

La regidora respon que totes les modificacions que es vulguin introduir a l’estació 
entraran en el PAD i en el PAM, i demana a l’Associació que parli en el Consell de 
Barri, si aquest punt és una prioritat, per tal de decidir si s’incorporen en els plans 
esmentats. 

Procedeix a respondre les altres qüestions plantejades i diu que, respecte a la Font del 
Gos, reconeix que la situació és irregular i que el problema és difícil de resoldre. 
Explica que tan bon punt va entrar el nou govern, es va mirar com estava el projecte i 
després de comprovar que era un tema prioritari per als veïns, es va procedir a la 
primera fase, per la qual cosa han introduït en els pressupostos del 2016 actuacions 
de pavimentació en tot el districte, ja que hi ha dèficits especialment a la zona nord. 
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Amb tot, reconeix que la Font del Gos és un barri que existeix, al qual hi ha anat 
diverses vegades, i diu que el govern vol donar respostes a les necessitats dels veïns i 
atacar els problemes des del seu origen. 

Passa a comentar el tema de la ronda de Dalt i manifesta que, actualment, encara 
s’està fent la licitació dels estudis. Anuncia que el dia anterior a l’Audiència es va 
publicar al web la puntuació de totes les ofertes rebudes per al projecte, que abraça 
els barris des de Gràcia fins a Sant Andreu, i fa saber que en el proper mes i mig es 
farà la licitació a l’empresa guanyadora. 

Quant a la plaça Botticelli, indica que el govern ha convocat la plataforma Salvem 
Botticelli el dijous següent per fer el retorn que hi havia pendent des del mandat 
anterior. Afegeix que la qüestió se seguirà treballant en els consells de barri per definir 
els usos de la plaça. 

Respecte a Torre Garcini, assenyala que la situació amb la qual s’ha trobat el govern 
és complexa i indica que ha intentat dialogar amb la propietat, tant des del Districte 
com des de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Assenyala que s’ha iniciat una 
modificació de Pla General Metropolità. Expressa la voluntat de l’Ajuntament de 
recuperar la masia per fer-hi un equipament i manifesta que hi està posant totes les 
eines jurídiques i tècniques per assolir-ho. 

Comenta el tema del CAP d’Horta i indica que el Districte, tan bon punt va tenir lloc la 
caiguda de la façana, va posar els equips d’infraestructures i el CatSalut a treballar 
conjuntament per donar una resposta ràpida. Explica que es va fer una diferenciació 
de fases i això va suposar dues setmanes de tancament durant les quals es va 
disposar d’un transport alternatiu perquè els pacients poguessin anar a altres CAP i 
centres de CatSalut derivats. Aprofita per felicitar els equips tècnics del Districte, 
Infraestructures i el CatSalut per la gestió de les obres i per la bona sintonia i 
coordinació. 

Pel que fa a la seguretat, informa que fa uns dies va veure amb els Mossos 
d’Esquadra i amb la Guàrdia Urbana que hi ha hagut un increment de delictes i, 
sobretot, de robatoris en habitatges. Apunta, però, que Horta-Guinardó és dels 
districtes més segurs de Barcelona, i afegeix que sempre cal anar millorant. Matisa, 
responent al senyor Cairell, que la Guàrdia Urbana que patrulla durant el dia depèn de 
cada Districte i que, de nit, les zones de la ciutat es distribueixen en àrees policials 
més grans, amb la qual cosa Horta-Guinardó forma part d’una àrea que comprèn altres 
districtes. Opina que això no significa que s’hi destinin menys recursos sinó que la 
planificació és diferent. Sobre la manca de personal que ha apuntat el senyor Cairell, 
manifesta el seu acord amb l’opinió expressada però afegeix que falta personal en tot 
l’Ajuntament, en general. En aquest sentit, afegeix que des del primer dia que va entrar 
a l’Ajuntament els equips li recorden que falta personal. En darrer lloc, assenyala que 
sí que s’han fet oposicions i promocions de nous membres de Guàrdia Urbana, la 
darrera de les quals ja a principis de l’actual mandat. 

Opina que els temes de seguretat són molt sensibles i manifesta la voluntat del govern 
de tractar-los, com la resta, d’una manera propera. Convida els assistents a tractar-los 
al Consell de Seguretat del dia 14 de desembre. Amb tot, demana que es tingui en 
compte que els cossos de seguretat són els professionals del tema i es recordi que 
proporcionen informació a cada moment. A més, afegeix que totes les qüestions sobre 
seguretat que han sortit en els consells de barri han estat traslladades. 

A continuació, dóna lloc a una altra ronda de preguntes. 
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El senyor Sergi Gràcia Julià, en nom de l’Associació 40 P’arriba - 40 P’abajo, es 
presenta com a vocal de l’associació, que la conformen més de 300 socis i es 
dediquen a activitats recreatives i culturals. Exposa el problema de falta d’espais on 
realitzar les seves activitats i demana al govern que hi doni resposta, ja que la regidora 
ha comentat que posa prioritat en la infància i en les persones aturades i moltes de les 
persones que fan activitats a l’Associació estan, precisament, aturades. Explica que, a 
hores d’ara, tenen llista d’espera i pregunta a la regidora si seria possible utilitzar el 
local situat al carrer Llobregós, 107, que actualment està buit, per a realitzar activitats. 
Especifica que el compartiria amb altres entitats. 

Després, pregunta si pot recórrer a alguna figura de l’Ajuntament quan detecta locals o 
aules desaprofitades, i posa de manifest que la seva associació no té espais on poder 
fer reunions ni tampoc un espai per guardar els objectes de la mateixa. Per aquest 
motiu, demana ajuda al govern. 

El senyor Ricard Farin Sanz, en nom de les Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, inicia la seva intervenció observant que en el cartipàs municipal s’havia 
suprimit la Regidora de Joventut i en el del Districte, la Conselleria de Joventut. Davant 
d’aquest fet, i del fet que es convoqui l’audiència pública un dissabte al matí, que 
considera poc atractiu per al jovent, pregunta quin ordre de prioritats té el govern i on 
situa la joventut, i quines són les possibles actuacions que té en ment per resoldre el 
problema que té el jovent, ja que creu que s’han de fer polítiques de forma transversal. 

La senyora Regina Rodríguez Torres, en nom de l’Associació de Veïns del Carmel, es 
queixa de les retallades que s’han dut a terme al CAP del Carmel, situat davant la 
biblioteca en la qual se celebra l’Audiència, ja que no s’ha substituït a un pediatre que 
s’ha jubilat i es preveu que tampoc se substitueixi un altre pediatre que, en breu, 
també es jubilarà. 

Indica que l’Associació es concentra davant el CAP els dimecres a les 17.30 h i fa 
saber que ha iniciat converses amb el gerent, el qual ha posat damunt la taula les 
ràtios de l’ICS. Assenyala, però, que tot i que les ràtios puguin semblar bones i indicar 
que hi ha una bona relació entre personal i pacient, la realitat és que les xifres són 
enganyoses perquè apliquen una mateixa ràtio per a tots els barris de Barcelona, cosa 
que troba molt injusta. En aquest sentit, aprofita per fer saber que prové del món del 
feminisme i coneix molt bé el tema de la discriminació positiva. Per tot plegat, pregunta 
al Districte què farà en aquest sentit, tot i sabent que les competències en salut són de 
la Generalitat. 

Després, assenyala que l’Associació sap que hi ha un estudi en temes de salut en el 
qual apareix el Carmel com un dels pitjors barris en indicadors de Barcelona. Diu que 
no és igual aplicar una ràtio determinada al Carmel que a Sarrià-Sant Gervasi i 
convida a tot aquell que no l’entengui a acudir a ella perquè li ho explicarà. 

El senyor Alfonso Segura Caparrós, en nom propi, assenyala que, després d’haver 
assistit en diferents actes dels òrgans de participació, observa que per motivar 
l’assistència de més persones seria necessari que el govern oferís un aperitiu al final 
de l’acte, o almenys digués que ho fa, si bé després se’n pot desdir. 

Seguidament, exposa dos punts i indica que se’n reserva dos per al dia 1, quan se 
celebrarà el Consell de Barri. En primer lloc, demana al govern que solucioni la falta de 
senyalització del pas de vianants que hi ha a Calderón de la Barca, cantonada amb el 
carrer Alcalde de Zalamea. Explica que és una cantonada que fa un revolt cec i el fet 
que els cotxes no tinguin un senyal és perillós. A més, recorda que és un tema que ja 
s’havia tocat en l’anterior Consistori i que fins i tot la Guàrdia Urbana havia dit que en 
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tenia un informe al respecte. Assenyala que el setembre anterior ell mateix va enviar 
un escrit a l’Ajuntament per demanar que es fes la senyalització i diu que li va trucar 
l’Ajuntament el 12 de novembre per dir-li que ho farien. 

A més, afegeix que l’Ajuntament li va dir que posarien més aparcaments per motos 
perquè es veiessin els revolts, i opina que una solució possible, ja que n’hi ha moltes, 
és treure espais de càrrega i descàrrega, ja que no són necessaris, i es posin més 
aparcament de motos. 

Després, comenta que al carrer Calderón de la Barca, 72, hi ha un altre revolt on 
passa el mateix i és perillós per als vianants. 

En darrer lloc, afegeix un altre tema que fa referència al parc que hi ha a Conca de 
Tremp, 87, que té arbres i bancs. Assenyala que hi van posar unes papereres però 
que han desaparegut i això provoca que els excrements dels animals quedin al terra. 
Fa saber que el mateix matí abans de l’Audiència ha parlat amb una treballadora de 
Parcs i Jardins i ha sabut que l’Ajuntament va ordenar retirar les papereres. Davant de 
la situació, demana al govern que hi posi solució. 

La senyora Tomasa Rojo Cabezón, en nom de la comunitat de veïns del carrer Doctor 
Bové, 38, escales A i B, pregunta quin és el motiu pel qual no s’agilitzen els problemes 
dels habitatges ocupats, sobretot quan els ocupants són grups que organitzen festes. 
Fa saber que un dia va trucar set vegades a la Guàrdia Urbana i que no va aparèixer 
mai, tot i que l’última trucada fos a les 2.00 h. Apunta que la setmana següent va 
tornar a fer trucades i que, un dia, dos guàrdies es van presentar en moto a les 16.30 h 
però que, com que el grup d’ocupants els va veure arribar, van romandre callats durant 
la seva estada. Es mostra insatisfeta amb l’actuació policial i diu que els mateixos 
guàrdies van explicar-li que aquestes situacions són complicades i no hi poden fer res 
en la majoria de casos. 

Anuncia que es va assabentar de tots els passos que calia fer per a poder actuar i 
també apunta que una vegada va haver de trucar als Mossos d’Esquadra perquè els 
ocupants s’estaven enfrontant amb un veí. 

Demana agilitat davant d’aquestes situacions i fa saber que té firmes recollides al 
respecte. Apunta que darrerament la casa està calmada però està segura que hi 
arribaran més joves per dedicar-se a beure, fumar i fer xivarri. 

Amb tot, comunica que va anar al Registre de la Propietat i va saber que l’habitatge 
pertanyia a dues dones solteres amb les quals ella mantenia contacte però que ja fa 
més de quinze anys que van morir. Per això, pregunta si hi ha algun hereu i, si no és el 
cas, com es pot des de l’Ajuntament agilitzar la situació per evitar el que passa 
actualment. Diu que, fins aleshores, s’han pagat els costos de l’habitatge però creu 
que el compte que la propietària devia tenir al banc s’ha esgotat. 

Fa saber que ha enviat una denúncia a la Regidoria i que el dilluns següent n’enviarà 
una altra als Mossos d’Esquadra. Apunta que els ocupants han punxat la llum dels 
veïns i que, per aquest motiu, denunciarà a la companyia que estan robant llum. 
Afegeix, en darrer lloc, que han trencat una finestra d’un veí per accedir a l’habitatge. 

La regidora respon que recull la darrera qüestió i observa que la denúncia data del 18 
de novembre. Opina que el més indicat és traslladar l’assumpte a la tècnica en temes 
de seguretat i convivència i fa saber que el govern mirarà què pot fer davant la situació 
i si hi ha hereus de l’habitatge. En tot cas, destaca que és un assumpte que no recau 
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exclusivament sobre la Guàrdia Urbana. Manifesta la intenció que, mentre duren els 
tràmits, es faci el possible perquè no hi hagi problemes de convivència. 

Respecte al CAP i als temes de salut, informa que el govern té localitzats diferents 
barris prioritaris en temes de salut a Barcelona, dels quals el Carmel n’és un, i que 
s’està fent un mapa de salut per barri. Afegeix que s’està informant a la ciutadania 
sobre el tema i opina que salut i renda són dos temes molt relacionats, ja que les 
dades d’esperança de vida i rendes disponibles es correlacionen molt. 

Matisa que Barcelona sí que té competències en temes de salut que les duu a terme a 
través de l’Agència de Salut Pública, la tasca principal de la qual és detectar, estudiar i 
posar eines a l’abast per reduir les desigualtats. Opina que els estudis de l’Agència 
són excel·lents. Creu que en aquest àmbit l’Ajuntament pot treballar conjuntament amb 
la Generalitat per posar a la taula els barris prioritaris i no fer-ho tot sol. Indica que el 
govern pressionarà perquè hi hagi més recursos per al Carmel i que informarà de les 
gestions que realitzi a través de la comissionada de Salut. 

Pel que fa als passos de vianants, especifica que el govern ja en tenia coneixement 
per instàncies i fa saber que està estudiant les necessitats d’aparcament i la forma 
més racional de distribuir les noves places. Dit això, informa que recull les aportacions 
sobre els problemes de visibilitat i que ho treballarà amb la Guàrdia Urbana i Mobilitat 
per fer els passos més segurs. 

Respecte als problemes de convivència amb els gossos, recorda que la normativa 
vigent estableix que cada districte ha de disposar d’un lloc de més de 700 metres 
quadrats d’esbarjo per a gossos i espais petits de proximitat en els barris. Assenyala 
que, en aquest sentit, el govern està treballant sobre la distribució d’aquestes zones en 
un primer plànol i que l’està compartint amb les entitats per veure’n l’adequació a les 
necessitats i problemes detectats. 

Quant als espais per a les entitats, assenyala que la voluntat del govern de recuperar 
espais i patrimoni com ara Torre Garcini respon, també, a la voluntat d’utilitzar aquests 
espais per a desenvolupar activitats. Fa saber que el local del carrer Llobregós ha 
estat demanat per onze entitats diferents i apunta que el seu estat no és l’adequat i 
requereix una forta inversió. Comunica que la idea del govern és disposar d’un 
pressupost per a poder-lo arreglar i posar-lo en condicions. 

El conseller tècnic matisa que la idea és plantejar al Consell de Barri el repte de definir 
què farà amb l’espai del carrer Llobregós que actualment està buit en una zona 
densament construïda i poblada i, a més, on s’hi fan moltes activitats. Indica que la 
intenció és fer una comissió de seguiment monogràfica del Consell de Barri per 
començar a definir els usos d’aquest espai, i que es vol començar a treballar-ho a 
principis d’any. 

Convida a les entitats que li enviïn la informació pertinent i fa saber que ell ho 
canalitzarà a qui pertoqui. Indica que amb algunes entitats ja han mirat la titularitat dels 
locals i també assenyala que, en alguns casos, ha estat el Districte qui n’ha detectat i 
ha ofert la possibilitat d’establir contacte. 

Pel que fa a la participació de les persones en general, i dels joves en particular, 
matisa que el govern vol provar coses noves i per això ha convocat l’Audiència un 
dissabte al matí i per això l’ha convocat fora de l’edifici de la seu del Districte, per 
apropar-la als barris. S’ha convocat en dissabte al matí per facilitar l’assistència de la 
gent que els dies entre setmana a la tarda o vespre, horari habitual dels òrgans de 
participació, no pot assistir. 
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Retreu que es critiqui la manca d’importància a la joventut pel simple fet que no hi ha 
una conselleria sectorial al Districte i recorda que un dels primers projectes que ha 
realitzat el govern ha estat aturar l’avantprojecte del Casal de Joves de Guinardó per 
parlar amb el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó i definir un procés participatiu 
que constarà de tres sessions, de les quals especifica que els mateixos joves han 
volgut celebrar-les dissabte al matí. Indica que aquest procés servirà per definir els 
continguts del Casal i que va començar el dissabte anterior i acabarà aproximadament 
al gener. Tot i això, mostra el seu acord amb el fet que en els consells de barri i altres 
òrgans no hi assisteixen persones joves i explica que, per aquest motiu, l’Ajuntament 
vol repensar els espais de participació. 

En darrer lloc, afegeix que s’ha iniciat una xarxa de foment de l’ocupació laboral 
perquè és un tema prioritari per al govern, i especifica que es posa l’accent 
especialment en grups com ara les persones amb discapacitat, les dones o els joves. 
informa que l’Ajuntament s’ha reunit amb tots els agents que hi ha en matèria 
d’ocupació per millorar la qualitat de la mateixa i fomentar-la. Manifesta la voluntat 
d’optimitzar tots els recursos que fins ara anaven per separat per crear una xarxa on 
les accions d’uns agents i altres es reforcin. 

La regidora recorda que el Consell de Barri de la Teixonera va tenir molta participació 
de gent jove, i assenyala que aquest és un fet molt positiu i que cal avançar cap a 
aquesta direcció. 

Seguidament, dóna lloc a un nou torn d’intervencions. 

El senyor Juan Buenosvinos, en nom propi, es presenta com a veí del carrer Alguer, 
número 2-4, i exposa que hi ha un problema molt gran perquè des que es van fer les 
escales mecàniques, les persones que vagin amb caminador o cadira de rodes no 
poden sortir de l’edifici. Especifica que per entrar a casa seva ha de pujar set esglaons 
i que un veí seu, catorze, i matisa que no hi ha cap replà que acabi a les porteries. Es 
queixa del fet que els jardins es converteixen en l’espai on defequen els gossos i 
denuncia la mala olor. 

Després, comenta que hi ha un pas de vianants en el mateix carrer que és 
impracticable perquè sempre està ple de cotxes i les persones no hi poden passar, i 
menys si van carregades amb el carro o el caminador, i afegeix que tampoc no poden 
pujar a les voreres perquè hi ha motos aparcades, tot i que hi ha un cartell que 
prohibeix l’aparcament. També es queixa del fet que la Guàrdia Urbana li hagi dit que 
fa la vista grossa perquè no hi ha lloc per aparcar. 

Demana al govern que arregli la situació i recorda que des de fa més de deu anys han 
demanat una rampa fins a Calderón de la Barca. 

La senyora Carme Beltran, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall 
del Guinardó, explica que, per altres consells de barri que s’han celebrat, s’ha 
assabentat que hi ha una empresa que està portant la dinamització dels consells de 
barri, sobre la qual demana com s’ha escollit i quin cost suposa per al Districte. 

Seguidament, pregunta si es farà com en els mandats anteriors on els veïns 
participaven i podien posar prioritats i si es tindrà en compte que hi ha aspectes que es 
poden millorar. 

El senyor Jordi Carrió Sabater, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan 
Maragall del Guinardó, manifesta que li agradaria parlar d’uns temes tot i que es 
comentin en els consells de barri: es tracta del transport en el nou CAP del Guinardó i 
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del mercat. Opina que el transport públic és necessari i que cal donar una resposta 
coordinada entre tots els barris. 

Tot seguit, apunta que les obres de la ronda del Guinardó també és un tema que 
sobrepassa el barri i demana quines possibilitats hi ha d’ampliar l’obra per facilitar tots 
els accessos a l’Hospital de Sant Pau, del qual destaca l’afluència de molta gent amb 
dificultats. 

El senyor Eusebio Luque Millán, en nom propi, comunica que farà una prospecció 
sobre la situació de les persones que haurien d’estar ateses per Serveis Socials i 
constata que, actualment, hi ha una demanda molt gran de serveis de Benestar Social 
de la Generalitat que provoca que un 60% de persones estiguin esperant una resposta 
per ser atesos. Destaca que amb aquesta dada, el govern incompleix la normativa al 
respecte, ja que se suposa que té sis mesos per respondre a les reclamacions i 
s’estan superant. Troba que la situació és lamentable i assenyala que tot plegat pot 
portar problemes molt greus de depressions i suïcidis, cosa davant la qual implica a 
tots els grups municipals. Demana al Districte que destini més diners en aquest àmbit 
per atendre a les persones, que siguin més empàtics i més sensibles. 

La senyora María Ester Rubio, en nom propi, felicita al govern per intentar trobar altres 
horaris per celebrar les audiències i proposa que se celebrin entre setmana però més 
d’hora, a les 17.30 h de la tarda, ja que creu que hi podria assistir molta més gent que 
no pas a les 19.00 h. 

Demana al govern si farà alguna revisió de la divisió del districte en barris que va fer el 
govern anterior i sobre la participació de les associacions de veïns als barris i mostra la 
seva alegria pel fet que el govern actual canviï la gent i porti gent nova. Ara bé, es 
queixa del fet que es variïn els límits del districte a les associacions que no estan 
majoritàriament representades per tots els veïns perquè no troba que sigui un fet 
democràtic, ja que la majoria de gent del carrer Mühlberg i Pasteur no estan d’acord 
amb la divisió que va fer Convergència i Unió. 

Tot seguit, agraeix al conseller tècnic del mandat anterior la implicació mostrada en la 
millora del carrer Mühlberg perquè diu que des dels vint-i-cinc anys que fa que ella hi 
viu, ningú no se n’havia cuidat tant. Fa extensiu el comentari pel carrer Pasteur i 
demana al nou govern que segueixin en aquesta línia i facin actuacions en aquestes 
zones, on fa més de cinquanta anys que no es fa res. 

La regidora respon per temes. Respecte a les obres de Gisa, anuncia que hi ha una 
reunió l’endemà, abans del Consell de Barri, amb tots els actors implicats, en la qual el 
govern vol oferir a l’Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó tota la informació 
sobre la qüestió. 

Respecte al transport i la millora del transport al CAP, opina que tot el que tingui a 
veure en provisió de nous serveis forma part de la discussió sobre les prioritats de 
mandat que hauran de quedar recollides en el PAD i el PAM. Emplaça a comentar-ho 
al Consell de Barri, que creu que és el lloc adient. Afegeix que el transport i la mobilitat 
és una prioritat en el districte donada la seva orografia i les necessitats dels veïns. 

Pel que fa a la participació, destaca que és un tema prioritari per al govern. Explica 
que això significa que s’haurà d’avaluar i fer una diagnosi sobre l’estat de la 
participació de la ciutat i insisteix en la voluntat de repensar els òrgans la manera de 
fer els processos i això podrà ser objecte de contractació d’agents externs que donin 
una visió imparcial. 
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Assenyala que en el cas comentat per l’AVV Joan Maragall del Guinardó, hi havia la 
voluntat que una empresa tingués expertesa en processos participatius, per la qual 
cosa se n’ha escollit una que ja havia treballat amb el govern anterior, i també destaca 
que també s’ha volgut comptar amb criteris de contractació social. Matisa que 
l’empresa contractada és la cooperativa Raons Públiques i compleix aquestes 
característiques. 

Respecte al pressupost destinat en aquest projecte de reformular la participació, indica 
que des del Districte s’hi aboquen 8.000 euros més IVA, quantitat que espera poder 
ampliar durant el mandat i també a través del PAM i el PAD, sempre que els veïns hi 
donin suport. 

Quant a la divisió de barris, destaca que es va fer l’any 2010 i que, per tant, no prové 
del mandat anterior. 

Sobre el carrer Mühlberg, assenyala que el govern veu prioritàries les obres i que 
s’han continuat durant el nou mandat perquè donin resposta al més aviat possible a la 
població. 

Respecte als serveis socials, apunta que és l’àmbit prioritari número u a l’hora de 
parlar de pressupostos, però destaca que, per més diners que s’hi destinin, la situació 
d’emergència social de la ciutat fa que mai no siguin suficients els recursos, ni 
econòmics ni de personal. Enllaça amb la qüestió apuntada sobre la falta de personal 
a la Guàrdia Urbana, i diu que tot i que sí que hi ha una restricció, no és tan gran com 
en altres àrees de l’Ajuntament. Fa saber que, per a Serveis Socials, l’Administració 
només té dret a reposar una de cada deu persones que es jubilen, cosa que troba molt 
greu, però diu que és la legislació vigent que ve de l’Estat i obliga el compliment. 

De tota manera, anuncia que el govern vol fer una dotació pressupostària extra per a 
tots els temes d’atenció social i que, per aquest motiu, en el pressupost presentat la 
partida que creix més és la de serveis socials. 

El conseller tècnic del Districte respon a altres preguntes però, abans, matisa que el 
funcionament de l’Audiència és que el govern respon a les preguntes plantejades en 
l’acte, de manera que no planteja temes inicialment sinó que respon a les preguntes o 
propostes de la ciutadania, per això no s’ha explicat la contractació de Raons 
Públiques. Dit això, sobre la participació de l’Associació de Veïns del Guinardó en el 
procés de millora i detecció de necessitats, respon que l’ordre del dia del Consell de 
Barri del Guinardó conté un punt que preveu presentar les propostes prioritàries de 
millores del barri a càrrec del vicepresident del Consell de Barri i la presidenta de 
l’Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó. Per tant, assenyala que el govern 
no parteix de zero sinó que té en compte la feina feta per les entitats i que, per aquest 
motiu, se’ls dóna veu des del primer moment. 

A més, afegeix que aquesta proposta surt de la Comissió de Seguiment, que va decidir 
que primer s’explicaria el procés del PAD i el PAM i després parlarien el vicepresident 
del Consell i la presidenta de l’Associació per, més endavant, fer una dinàmica on 
tothom pogués dir-hi la seva. Conclou que, efectivament, hi ha un paper reservat per a 
l’Associació de Veïns Joan Maragall, igual que es va reservar per les associacions de 
Montbau i per la majoria de barris del Baix Guinardó. 

Respecte a la mobilitat, indica que no respon amb concreció perquè d’aquest tema 
se’n parlarà en el Consell de Barri, però considera que segurament serà una de les 
prioritats del barri del Guinardó. Assenyala que caldrà treballar com es crea la nova 
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centralitat al voltant del mercat i com es genera connectivitat conjuntament amb la 
ciutadania. 

La regidora manifesta que s’intentarà que cap obra es faci sense tenir en compte les 
afectacions que comporta en termes de mobilitat des d’un punt de vista ampli, tant per 
a vehicles com per a vianants. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora agraeix la participació a tots els 
assistents, els convida a seguir-se veient en els diferents consells de barri i aixeca la 
sessió a les 13.20 h. 

 
 
 
 
El cap del Departament de Comunicació Vist i plau  
  La regidora 
 


