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Excusa la seva absència 
Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA) 

 

Desenvolupament de la sessió 

El president del Districte saluda els assistents i obre la sessió. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2017 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

1.  Donar compte del decret d’Alcaldia de 28 d’abril de 2017 de nomenament de la 
Sra. Beatriz Martínez Alonso com a membre del Consell Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 2 de maig de 
2017 

El president presenta el següent punt de l’ordre del dia i, tot seguit, anuncia que la 
consellera Carolina Porta Pacín ha renunciat al seu càrrec. Comunica que la propera 
vegada que pugui assistir al Plenari, el Consell li farà un acte de comiat. Després, dóna la 
benvinguda a la senyora Beatriz Martínez Alonso. 

El Consell se n’assabenta. 

b) Despatx d’ofici: 

2. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici que s’adjunta com 
annex 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte comença el seu informe parlant de l’ús cultural que el Govern ha 
donat a la seu del Districte. Explica que aquest ús ja es feia anteriorment però que la 
intenció del Govern és potenciar-lo i fer-hi activitats durant tot l’any. Convida els assistents 
a visitar la primera exposició que s’hi fa durant el mes de maig, dedicada al reciclatge, a la 
qual s’hi sumen unes activitats adreçades al públic infantil. 

Seguidament, destaca algunes de les obres que s’estan acabant o ja s’han acabat, com 
ara les millores d’accessibilitat al carrer Roig i Solé, de Montbau, on s’ha construït una 
rampa que salva els desnivells entre l’accés als locals i la vorera. També esmenta 
l’enderroc de l’edificació anomenada La Maña, al mateix barri de Montbau, i parla 
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d’algunes obres del Baix Guinardó, com ara la construcció d’unes noves escales al carrer 
Castillejos amb Josep Ciurana, que milloren la mobilitat i connectivitat de la zona. 

Recorda que durant el mes de maig d’enguany es preveu iniciar les obres d’adequació de 
l’entorn de l’escola Parc del Guinardó, que implicarà reparar fissures del mur existent i 
substituir baranes, entre d’altres. Afegeix que també es començaran les obres per 
condicionar les pistes de petanca de la plaça Botticelli i la nova pavimentació de la rampa 
d’accés des de l’avinguda de l’Estatut, al barri d’Horta. 

Pel que fa a les obres d’altres operadors com ara BIMSA, destaca la finalització del carrer 
Oblit a l’entorn de la UA3 del Guinardó, i les diferents actuacions a Sant Genís, que 
inclouen la reurbanització dels interiors d’illa de Sidó-Lledoner i del nou camp de futbol del 
barri, així com la instal·lació d’equips audiovisuals i mobiliari per a la gent gran. 

Procedeix a parlar del civisme i la convivència, i fa saber que al districte, des de mitjans 
de febrer i fins desembre, s’està duent a terme una campanya de foment de la 
convivència i de neteja en la qual, entre altres aspectes, es realitzen enquestes per 
conèixer les percepcions dels ciutadans. 

Comenta que el Govern està iniciant la quarta ronda de consells de barri del mandat, que 
es faran fonamentalment al mes de maig, i afegeix que també es preveu una trobada a la 
Font del Gos, prevista per a principis de juny. 

Després, informa que s’ha tancat la convocatòria ordinària de subvencions del Districte i 
matisa que el pressupost ha crescut lleugerament respecte l’any anterior, ja que arriba a 
un total de 380.000 euros, que es reparteixen en 283 subvencions. Comenta que enguany 
la convocatòria ha estat molt innovadora perquè ha volgut promoure projectes vinculats al 
territori i al desenvolupament local, l’emprenedoria i l’empresa, les economies 
comunitàries, l’ocupació i la innovació social i digital. A més, destaca el suport que ha 
donat l’equip de Barcelona Activa. 

En darrer lloc, enumera alguns dels actes que se celebraran en els propers mesos o s’han 
celebrat recentment en el districte, com ara la inauguració de dos camins escolars, els 
aniversaris de l’Escola Heura, l’AEFS de Montbau i el Foment Hortenc. Comenta que el 
mes de maig tindrà lloc la festa major del Guinardó i després la seguiran les festes de 
Sant Genís, Vall d’Hebron, Font d’en Fargues, Can Baró, Teixonera i Baix Guinardó. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, inicia la seva intervenció denunciant la 
situació que viu actualment la població de Veneçuela, la qual està sotmesa a una crisi 
humanitària i en un context de violència i manca de llibertat. Demana al Govern que deixi 
de romandre en silenci al respecte i es posicionin en contra del president Nicolás Maduro. 

Seguidament, es queixa que el Govern de Barcelona monopolitzi els titulars dels mitjans 
de comunicació per notícies com ara la paralització de les obres de les Glòries o les 
vagues de metro convocades cada dilluns laborable. Demana a la regidora que, com a 
responsable de Mobilitat, resolgui aquest darrer punt. També retreu al Govern que s’hagi 
oposat a una proposta del seu grup que preveia augmentar el pressupost per al cobriment 
i soterrament de la ronda de Dalt. 

Es queixa de la manca de capacitat per arribar a acords en les inversions, el PAD i els 
pressupostos, i demana al Govern que desafecti els habitatges que preveu expropiar dels 
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Tres Turons i deixi que les prop de vuitanta famílies que hi viuen, segueixin allà, ja que és 
el que volen. En aquest sentit, recorda que el seu grup va posicionar-se en contra del 
PGM dels Tres turons, aprovat el 2010, perquè preferien un parc mixt, i critica al Govern 
per voler executar-lo de pressa. 

Canvia de tema i mostra la seva preocupació davant del fet que el Govern tingui una 
política massa benvolent amb el moviment okupa de la ciutat, perquè pensa que està 
produint un efecte crida. Recorda que l’ocupació d’habitatge ha crescut un 60% entre 
finals del 2015 i el juny del 2016, i demana explicacions al Govern sobre el fet que cedís 
un local municipal gratuïtament a un col·lectiu okupa sense exigir-los-en condicions. 

En darrer lloc, expressa la seva preocupació per l’estat del túnel de la Rovira, que 
considera dolent perquè segueix havent-t’hi filtracions. També mostra la seva sorpresa pel 
fet que, després de presentar una queixa per escrit, el Govern va respondre que si bé no 
hi havia cap problema d’asfalt en el mateix, preveia fer-ne una reforma integral. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, mostra el seu acord amb el fet que la seu 
del Districte aculli usos culturals, però demana quins són els criteris de selecció, ja que al 
seu parer s’hauria de basar en un concurs obert a tothom. 

Seguidament, opina que és un bon moment per fer un balanç de l’actuació del Govern 
perquè ja s’ha arribat a l’equador del mandat, i pensa que l’actual Govern no ha complert 
amb la promesa de canvi que va fer. Creu que un exemple d’aquest incompliment és el fet 
que no es farà el cobriment de la ronda de Dalt ni s’aportarà un projecte calendaritzat i per 
fases amb un pressupost complet. 

Després, lamenta que el Govern no hagi complert amb el compromís adquirit un any 
enrere sobre la preservació i protecció del patrimoni del districte, i retreu que durant el 
darrer any, l’única tasca que s’hagi fet al respecte hagi estat incorporar un grup de treball 
a la Taula de Memòria Història. Pensa que és un tema urgent i rellevant, i destaca la feina 
que ja venia feta per part d’entitats com ara el grup d’estudis El Pou. Lamenta que si no es 
fa un catàleg del patrimoni del districte, puguin donar-se casos semblants a la pèrdua de 
la casa Almerich o al torrent del Lligalbé, del Baix Guinardó. 

També pensa que la deixadesa del Palau Desvalls al Laberint d’Horta és un altre exemple 
de l’abandonament d’aquesta qüestió per part del Govern. En aquest cas, afegeix que hi 
ha risc d’esfondrament, i fa saber que podria ser un bon lloc, al seu parer, per ubicar 
l’Institut Municipal de Patrimoni. 

Tot seguit, anuncia que en el darrer Consell de Barri de Font d’en Fargues van constatar 
la distància que té el Govern amb les demandes veïnals, i posa com a exemple la 
reivindicació de rehabilitació de la plaça de Font d’en Fargues. Mostra la seva sorpresa 
davant la reacció del Govern, que va decidir paralitzar el projecte, i pensa que hauria 
d’haver començat a fer la rehabilitació allà on li era permès. 

En darrer lloc, mostra el seu enuig pel fet que la rehabilitació de la masia de Font d’en 
Fargues s’hagi fet exclusivament com a resposta a un càlcul de rendiment, i no tenint en 
compte la veu dels veïns. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, retreu al Govern que no sigui transparent ni 
equitatiu a l’hora d’assignar el diner públic per a projectes. Posa com a exemple la partida 
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prevista per a les pistes de petanca de la plaça Botticelli, i es queixa perquè diu que quan 
es va fer la plaça, ja es van construir unes pistes. A més, opina que el que es necessita en 
aquest espai és una intervenció que afecti tota la plaça. 

Posa com a segon exemple la inversió que el Govern té prevista fer al casal de joves del 
Guinardó, que és de 30.000 euros i servirà per posar un bucs d’assaig. Considera que no 
hi havia cap motiu per a voler instal·lar-lo, ja que hi ha altres casals del districte que en 
tenen, si bé no tots, i per tant, opina que es podrien fer servir els existents. 

Descriu com a tercer exemple els diners que estaven previstos per invertir al barri de Font 
d’en Fargues i que, finalment, deguda la impossibilitat d’adquirir els terrenys que 
mancaven per seguir endavant amb el projecte, el Govern ha decidit abandonar-lo i 
destinar els diners a l’Escola Municipal de Música de can Fargues. En aquest cas, retreu 
el fet que s’inverteixin diners en un equipament en el qual s’hi ha invertit molt diner públic 
recentment, ja que l’escola va obrir un any enrere, i critica que es menystinguin 
reivindicacions veïnals que venen de lluny com és la de Font d’en Fargues. 

Com a quart exemple parla de la superilla d’Horta, amb la qual no hi està d’acord perquè 
considera que Horta ja és una zona molt pacificada i pensa que s’haurien d’invertir 
aquests diners en altres temes com per exemple la rambla del Carmel, de la qual opina 
que està molt deixada i sembla un pipi-can. Creu que estaria molt bé unir els carrers 
Llobregós i Dante per tal de fer una zona comercial evident. 

Amb tot, opina que el Govern no actua de forma equitativa ni transparent amb la 
distribució dels recursos públics. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, mostra el seu desacord amb 
l’informe de la regidora perquè diu que les actuacions que ha esmentat són menors i de 
petita escala. Opina que l’única actuació important és l’obra del camp de futbol de Sant 
Genís, que ve del mandat anterior. 

Pensa que Horta-Guinardó no forma part del full de ruta del Govern de la ciutat i critica el 
fet que no hi hagi acord sobre el cobriment de la ronda de Dalt i que no s’hagin celebrat 
les sessions de treball a les quals el Govern es va comprometre. 

Després, parla de Can Garcini i de la manca de política de protecció de patrimoni per part 
del Districte. Critica el fet que any rere any es destini una partida econòmica a Can Garcini 
i demana explicacions sobre quina és la situació actual i quins són els tràmits judicials 
pendents. En aquest sentit, opina que la feina que fa la Comissió de Memòria Històrica i 
Patrimoni hauria de ser més àgil i tenir més força, i pensa que, tal com es fan les coses, 
els edificis que molts dels consellers consideren de valor històric, es perdran. 

Tot seguit, demana a la regidora que expliqui quines són les actuacions que fan als barris, 
i diu que no es refereix a les coses petites que ha anat anomenant, sinó a altres 
actuacions. Pensa que una cosa que podrien fer seria la promoció d’habitatge públic, ja 
que el districte té demanda i té solars buits. Es pregunta per què es promouen aquest 
tipus d’habitatges a Glòries i no a Horta-Guinardó, i fa saber que pel seu grup, el balanç 
de mandat és més aviat negatiu, perquè consideren que queden moltes coses a fer. Diu 
que no n’hi ha prou parlant de rampes, ascensors i pilones, i que calen altres actuacions 
més importants al districte. 
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En darrer lloc, comenta que s’ha assabentat que les pistes esportives Vall d’Hebron-
Teixonera han estat concedides a la Fundació Marcet. 

La regidora mostra el seu desacord amb el senyor Puelles perquè creu que les obres dels 
interiors d’illa de Sidó-Lledoner, o del casal de gent gran, o del camp de futbol, sí que són 
obres grans. Així mateix, afegeix que s’estan iniciant nous projectes com ara ascensors i 
escales mecàniques, a més del Pla de barris, i comenta que durant la Setmana Santa 
s’han fet proves per als projectes d’escales mecàniques. 

També pensa que el Govern actual s’ha desmarcat notablement de l’actitud del Govern 
anterior respecte a la protecció del patrimoni, ja que ha decidit expropiar la Torre Garcini 
per protegir-la i convertir-la en un equipament de barri. 

Fa saber que el Govern ha invertit en molts temes que són importants però que no 
suposen una millora urbana o d’habitatge, com per exemple un 40% d’increment en la 
despesa social, o haver multiplicat per quatre la despesa d’habitatge respecte al mandat 
anterior. 

Respecte a Font d’en Fargues, aclareix que el Districte segueix darrere del procés 
expropiatori i diu que, mentrestant, per aprofitar el pressupost disponible, es destinaran 
els diners a un altre projecte, que són els bucs d’assaig del barri del Guinardó. Fa saber 
que a Boca Nord s’utilitzen molt i troba oportú que el Guinardó en tingui més. 

Pel que fa a la ronda de Dalt, recorda que a l’estiu es posarà en marxa el cobriment del 
primer tram, que suposa una inversió de 15 milions d’euros, la més gran de tot el districte. 

Per acabar, manifesta el seu desacord amb el senyor Puelles pel que fa a les seves 
consideracions sobre el parc públic d’habitatge i diu que el Govern actual està posant en 
marxa tot el que el Govern anterior va paralitzar. Matisa que ha multiplicat per quatre la 
inversió d’habitatge i diu que s’estan posant a l’abast d’aquest tema, que qualifica 
d’emergència social, totes les peces disponibles, incloses les negociacions amb els bancs 
i la construcció d’habitatge social, prevista per a finals de mandat. 

El senyor Conde retreu a la regidora que no hagi respost cap de les seves consideracions. 
Critica que la regidora digui que el Govern defensa el patrimoni i troba que és una 
afirmació incoherent amb la manca d’actuació demostrada a l’hora de protegir el Palau 
d’Alfarràs i la Torre del Moro, ambdós en mal estat. 

Després, recorda a la regidora que en el darrer plenari ja va treure el tema del bus de barri 
114 i encara no ha tingut resposta al respecte, i pregunta quan faran possible que arribi a 
l’Hospital de Sant Pau. 

En darrer lloc, expressa la preocupació dels veïns i del seu grup pel carrer Santuari, ja 
que amb la nova xarxa de bus ortogonal, l’autobús el deixarà de banda. 

El senyor Reig lamenta que quan parla de protecció del patrimoni, el Govern només parli 
de Torre Garcini. 

Després, pregunta a la regidora si pot explicar-li com s’han gestionat les molèsties i 
incidències ocasionades als veïns per les obres del camp de futbol de Sant Genís. 
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Tot seguit, demana quin pla de futur preveu el Govern per al mercat d’Horta, i fa saber 
que, al seu parer, s’hauria de fer una reforma integral a mig termini que respectés la part 
d’edifici històric. 

En darrer lloc, sol·licita una explicació sobre les actuacions i acords del Pla de barris de 
Sant Genís i Teixonera. 

La senyora Calonge recorda que el districte compta amb set bucs d’assaig que estan 
infrautilitzats, i aclareix que la seva queixa no es fonamenta en les demandes dels veïns, 
sinó en la prioritat d’actuació que hi estableix el Govern. 

Després, parla de la xarxa ortogonal i mostra el seus dubtes sobre el seu desplegament, 
ja que creu que la ciutat no sap gestionar la freqüència dels vehicles i diu que, vist que la 
nova xarxa preveu que els usuaris facin més transbords, la troba inadequada. Afegeix que 
els busos del districte, juntament amb els de Ciutat Vella, són els únics vehicles que no 
estan adaptats, quan des de fa temps s’estan demanant per part dels veïns. 

El senyor Puelles respon que, pel que fa l’habitatge, el Govern anterior no va parar la 
maquinària, sinó al contrari, ja que va destinar 15 milions d’euros a l’habitatge social i va 
fer tres promocions al districte. Critica a la regidora pel fet de prometre que farà una cosa i 
després trigui massa temps a actuar. 

Respecte a Torre Garcini, recorda que tenia una llicència de demolició atorgada pel 
Govern d’Iniciativa - Esquerra Unida Alternativa, que governava el districte, i aclareix que 
el seu grup va aturar-la. 

Pel que fa a les pistes esportives que han passat a la Fundació Marcet, explica que hi ha 
hagut un concurs en el qual participaven entitats de barri que fan molt bona tasca, i 
mostra els seus dubtes pel fet que la Fundació Marcet hagi estat adjudicatari per tercera 
vegada a Barcelona en pocs mesos. Demana a la regidora que es comprometi a mantenir 
a totes les entitats dels barris que utilitzen les pistes perquè opina que per no haver fet 
una bona concessió, no es poden quedar sense drets. 

La regidora replica al senyor Conde que no li ha donat resposta perquè ha començat 
parlant de Veneçuela i considera que és un tema que despista. Respecte a la demanda 
sobre el bus de barri, informa que estan remodelant el bus de Sant Genís a Horta i que hi 
haurà un nou bus de barri a Montbau. I pel que fa a Can Garcini, assenyala que s’hi estan 
invertint diners perquè no caigui. 

Després, respon al senyor Puelles que el Govern actual, en dos anys de mandat, ha 
recuperat més de cinc-cents pisos per a lloguer social que estaven en mans dels bancs, 
quan el Govern anterior només en va recuperar quaranta. Li retreu que privatitzessin els 
aparcaments per fer habitatge social i després no se n’hagi fet cap. 

El Consell se n’assabenta. 
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d) Mesures de govern 

4. Sobre «Impuls d’un protocol contra la violència masclista a les festes majors» 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera del GMDBComú-E, presenta la mesura de 
govern mitjançant la qual es vol donar una resposta preventiva i d’actuació davant les 
agressions masclistes que pateixen les dones en el marc de les festes majors. Concreta 
que el Govern vol impulsar el treball comunitari per establir pautes de prevenció, detecció i 
intervenció en casos d’agressions masclistes durant les festes majors o altres grans 
esdeveniments festius, i comenta que això es farà demanant la implicació de les entitats i 
persones que participin a les comissions de festes, així com als actors públics implicats. 

Enumera els objectius de la mesura i parla de visualitzar i sensibilitzar sobre aquest tipus 
d’agressions, proporcionar eines a les entitats i persones que organitzen les fetes per a 
articular protocols d’actuació i actuacions concretes, i protegir i respondre davant les 
agressions a les persones agredides. 

Comunica que el Districte farà una primera proposta de model de protocol, que treballarà 
conjuntament amb l’Àrea de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament, i diu que la intenció 
seria treballar-lo amb les comissions de festes i entitats del districte, així com en el 
Consell de les Dones del Districte. Fa saber que es vol impulsar, d’entrada, a les festes 
més grans, que són les del Carmel, Horta i Montbau, però aclareix que la intenció és 
estendre’l a tot el Districte i atendre, en cada cas, les necessitats específiques de cada 
celebració. 

Afegeix que durant el mes de maig es començarà a treballar i manifesta l’esperança 
perquè al juny puguin disposar de propostes de protocol d’actuació pel Carmel, Horta i 
Montbau, amb perspectiva de tenir-ne per a tots els barris l’any següent. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, expressa el suport del seu grup i diu 
que comparteix els objectius de la mesura, ja que està en la mateixa línia que la comissió 
creada al congrés per arribar a un Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, i també en 
línia amb la Convenció d’Istanbul ratificada pel Govern d’Espanya el 2014. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, manifesta el suport del seu grup a la 
proposta i espera que es pugui començar a treballar amb el Consell de les Dones i les 
entitats implicades en breu. 

Aprofita per comentar que el mes de març de l’any anterior, el plenari del Districte va 
aprovar una proposició semblant que parlava d’homofòbia, i critica que encara no s’hagin 
pres mesures al respecte. 

Retreu al Govern que enviés la proposta de mesura de govern el dimarts anterior i el text 
definitiu, el dimecres, i considera que no ha donat prou termini per a treballar-la amb els 
grups. 

Després, mostra la seva sorpresa pel fet que el Govern digui que vol implicar-se en les 
comissions de festes quan ha sabut que hi ha entitats i comissions interessades a 
treballar en aquest sentit a les quals el Govern ha girat l’esquena, entre les quals entitats 
que no només treballen per a les dones sinó també per a persones amb altres identitats 
sexuals. 
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Pregunta per què la mesura preveu executar-se amb una prova pilot en tres barris. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, mostra el seu acord amb el fet d’actuar per 
prevenir les agressions de violència masclista però diu que, segons es desprèn del text 
del protocol, el Districte interpreta que tots els homes són dolents i totes les dones, dèbils. 
Retreu que en la introducció es parli d’heteropatriarcat i es tracti la violència masclista 
com un tipus de conducta molt habitual i comuna a la societat, i creu que no s’haurien de 
confondre les coses. Així mateix, pensa que en la introducció falten dades sobre fets, 
tipus de violències i xifres, és a dir, un diagnòstic. 

També critica el fet que amb prou feines es relacionin aquests tipus de violències amb els 
joves i amb el consum de drogues i alcohol, quan creu que és una relació òbvia, i mostra 
el seu acord amb el senyor Reig sobre la necessitat d’incloure altres persones com a 
víctimes de les agressions masclistes que no només siguin dones. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el seu acord amb els 
objectius del text però pensa que per ser una mesura de govern, es podria haver treballat i 
consensuat més amb els grups. També opina que el protocol hauria de destinar-se tant a 
aturar la violència cap a les dones com a qualsevol altre tipus de violència. 

Tot seguit, recorda que la darrera agressió que va haver a unes festes majors va ser 
transfòbica, i demana que el text no es redueixi a tractar exclusivament a la dona com a 
víctima. 

La senyora Tarifa respon que el protocol també pretén incloure agressions homòfobes i 
per raó de gènere i diu que inclouran les propostes que s’hagin fet en el marc del Plenari. 

Opina que el text actual és un punt de partida i convida els grups a treballar-lo a mesura 
que es desplega. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

5. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, l’aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana 

El conseller tècnic presenta la proposició i explica que l’Ajuntament ha treballat una nova 
normativa de relació amb la ciutadania que parteix del treball fet durant el mandat anterior 
i que compta amb la feina feta per la societat civil, la Federació d’Associacions de Veïns, 
el Consell d’Associacions i el Consell de Ciutat. 

Fa saber que la normativa es desplega en un nou paradigma de relació i participació que 
té nou idees, la primera de les quals és impulsar la iniciativa ciutadana, fent possible que 
la ciutadania s’apoderi a l’hora de tirar processos endavant. En segon lloc, fa referència a 
la clarificació d’espais i canals de participació. En tercer lloc, esmenta l’aposta per la 
democràcia directa, que estava prevista a la Carta municipal però no s’havia desplegat. 
En quart lloc, parla de l’establiment d’un sistema de garanties extern a l’Ajuntament que 
garanteixi el dret efectiu de la participació ciutadana, entesa no sols com a participació en 
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el seguiment dels serveis municipals sinó també en tots els espais de seguiment i 
l’entramat municipal. En cinquè lloc, parla de la participació híbrida i la comunicació digital, 
que busquen arribar a més persones. També comenta la intenció de trencar barreres de 
tot tipus per garantir el dret de participació i l’objectiu de reforçar els espais propis de 
l’Ajuntament. 

Afegeix que la mesura vol reforçar, també, el teixit comunitari i social de la ciutat, i 
comenta que planteja un procés de seguiment i avaluació de tota aquesta normativa. 
Recorda que la participació és un dret ciutadà i, alhora, una obligació de l’Ajuntament. 

Comenta que amb la mesura es clarifiquen els canals de participació i s’opta perquè tant 
els actors de participació institucionals com altres, per exemple els ciutadans a través de 
la iniciativa ciutadana, puguin convocar els òrgans i proposar temes. 

Finalment, exposa que la normativa es va aprovar inicialment el 19 d’abril d’enguany i 
recorda que, a hores d’ara, està a exposició pública fins el mes de juliol. Manifesta la 
intenció d’arribar a una aprovació favorable de la mesura i convida els grups i la 
ciutadania a sumar-se en el debat sobre la mateixa que se celebra en diferents espais, i 
especialment en els consells de barri, fins el mes de juliol. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, indica que el seu grup ha participat 
activament en el reglament de reforma dels òrgans de participació i mostra el seu acord 
amb el text, si bé reconeix que va presentar esmenes que es van acceptar en el seu 
moment i comunica que presentarà al·legacions. 

Especifica els dos punts que li preocupen sobre la mesura, que són: en primer lloc, el fet 
que es dilueixi la importància de les audiències públiques, òrgan que considera 
fonamental, i, en segon lloc, el fet que no es prevegi un topall mínim per a considerar 
legítim un procés participatiu. 

Expressa l’abstenció del seu grup, tot i que manifesta la intenció d’aprovar la nova 
normativa. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, agraeix la tasca feta per part de la 
Regidoria i el Comissionat de Participació, i el suport del grup impulsor del Consell de 
Ciutat, així com la implicació d’entitats, associacions i grups polítics. 

Valora el text positivament però considera que no ha tingut prou en compte la feina feta 
durant el mandat anterior amb les entitats i grups polítics al respecte. Així mateix, pensa 
que el text no recull del tot la voluntat que el Govern diu que té sobre el fet de potenciar la 
democràcia directa i defensar la capacitat d’incidència de la ciutadania en les decisions 
del consistori. Reconeix que la mesura preveu una descentralització a favor dels districtes, 
però creu que no n’hi ha prou i que s’ha de treballar més des dels barris, ja que són 
l’àmbit d’actuació política immediata dels ciutadans. En aquest sentit, troba massa pobre 
posar com a mínim legal la convocatòria d’un sol consell de barri l’any. Pensa que 
s’haurien d’apoderar i regular més i millor, i se’ls hauria de reconèixer la seva capacitat 
d’incidència política atorgant-los la capacitat d’elevar temes als consells plenaris de 
districte. 

També troba a faltar referències sobre l’elecció directa dels consellers municipals de 
districte. 
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Per tot plegat, manifesta l’abstenció del seu grup amb l’esperança que amb la feina que 
es continuï fent durant el període d’exposició pública s’arribi a un text que compleixi més i 
millor amb els requisits comentats. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, mostra el seu acord amb el reconeixement 
que ha fet el senyor Reig al grup impulsor i les associacions i entitats que han participat 
en la mesura, i fa saber que, pel seu grup, la participació ciutadana és un eix bàsic de 
qualsevol societat democràtica i desenvolupada. 

Creu que els punts claus de la mesura han d’assegurar que qualsevol procés participatiu 
s’efectuï d’acord amb el compliment de la normativa legal i que es faci sempre un retorn 
efectiu a la ciutadania dels acords presos. En aquest sentit, pensa que és molt important 
que la ciutadania pugui fer un seguiment sobre les seves propostes mitjançant el web i 
opina que és fonamental fer un retorn perquè així se sent més vinculada i augmenta la 
seva participació política. Pensa que qualsevol actuació municipal s’ha de poder seguir 
des del web amb informació detallada sobre projectes, execució, pressupost i terminis, 
perquè el ciutadà pugui fer la seva avaluació al respecte. 

Afegeix que vol conèixer els pressuposts i els recursos previstos per als espais de 
participació, i demana que la informació sobre les actuacions del Govern arribi al màxim 
de veïns possible. Així mateix, opina que hi hauria d’haver mecanismes que facilitin els 
processos de decisió i consens, i creu que un d’ells podria ser el fet d’informar sobre el 
cost de les propostes. 

En darrer lloc, opina que cal incentivar més seriosament la participació ciutadana durant el 
període d’al·legacions perquè creu que, tal com s’entén ara, sembla menys important del 
que realment és. Expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, manifesta l’abstenció del seu 
grup i recorda que, durant el Govern de l’alcalde Trias, ja es va presentar una proposta de 
renovació de les Normes reguladores de participació davant la qual el grup que governa 
actualment va votar en contra. Tot i això, diu que el seu grup no vol impedir que aquesta 
reforma s’efectuï, ja que la considera necessària; ara bé, enumera alguns aspectes amb 
els quals no hi està d’acord, com ara reduir el nombre mínim de consells de barri que es 
convoquen en un any, que passen de dos a un, o el fet de limitar un número màxim de 
consells durant un any, limitació que fins ara no existia. Tampoc no està d’acord amb el fet 
de limitar les consultes ciutadanes que es poden fer en un any, i lamenta que no es 
prevegi la possibilitat de fer consultes en l’àmbit dels barris. Així mateix, expressa el seu 
desacord amb el fet que el Consell Ciutadà de Districte quedi pràcticament igual, perquè 
pensa que no funciona prou bé. 

Per tot plegat, mostra l’esperança perquè en els diferents debats que es convocaran 
després del Plenari, el Govern pugui enriquir el text inicial i s’aconsegueixi un text 
veritablement ric i participatiu. Opina que la proposta actual és una proposta de política 
dirigida exclusivament a un grup concret i que no és plural, i pensa que la política ha 
d’escoltar a tothom. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu 
grup. 
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El conseller tècnic agraeix les votacions dels grups i mostra el seu acord en seguir 
treballant el text. Ara bé, matisa que hi ha aspectes com ara els consells ciutadans o 
altres espais d’organització territorial que no es poden regular amb aquesta normativa 
perquè no els correspon, i aclareix que això es farà en un segon moment perquè el rang 
normatiu que les tracta és superior. Creu que és millor fer un debat per a cada cosa i 
regir-se als òrgans que podran modificar amb el text que s’està discutint actualment. 

En darrer lloc, recorda que la voluntat del Govern és parlar de descentralització i d’elecció 
directa. 

S’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció del GMDERC-AM, GMDPP i el 
GMDDemòcrata, i el vot a favor de la resta de grups. 

El president dóna la paraula a la senyora M. Luisa Oñate 

La senyora M. Luisa Oñate, en nom propi, fa saber que va votar a favor del grup 
governant perquè pensava que tenien la voluntat de resoldre la situació de moltes llars 
que es troben en circumstàncies doloroses i, de vegades, tràgiques, però pensa que cal 
tenir present que cap dels representats polítics, i possiblement tampoc dels assistents als 
òrgans de participació, viuen aquestes circumstàncies. 

Explica que, al seu parer, això fa que les veus que s’escolten en els òrgans de participació 
no siguin representatives del conjunt global de la ciutadania, i lamenta que el Govern hagi 
decidit invertir 15 milions d’euros per a començar amb el cobriment de la ronda de Dalt 
perquè, segons consideren molts veïns amb els que ha parlat, és prioritari invertir-los en 
altres actuacions relacionades amb l’emergència social, com ara l’habitatge, les beques 
menjador, o les ajudes per a les persones dependents. 

El president agraeix la participació de la senyora Oñate però demana als veïns que se 
cenyeixin al punt de l’ordre del dia que tracten a l’hora de demanar paraula i intervenir. 

6.  Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2017 a 
la Sra. Sacramento Burgos i a la Xarxa Educativa 0-18 d’Horta-Guinardó, de 
conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012 

El president informa que a la Junta de Portaveus celebrada el 26 d’abril es va acordar un 
posicionament de vot d’aprovació per unanimitat per part de tots els grups municipals en 
el qual s’atorga una de les Medalles d’Honor de Barcelona a la Xarxa 0-18. Explica que es 
va constituir després que, a les Jornades de Coordinació d’Escola 0-12 de Catalunya, 
celebrades el 1999, coincidissin molts mestres d’Horta-Guinardó i fessin palesa la 
necessitat de compartir continguts i idees de l’àmbit educatiu i pedagògic. Informa que es 
va constituir formalment el 2003 amb la voluntat de convertir-se en un lloc de trobada de 
la comunitat educativa pública del districte per millorar el debat sobre l’educació i 
potenciar les actuacions als centres públics, així com afavorir els espais de treball 
educatiu i coordinar-se amb altres estaments per respondre davant l’Administració. 
Afegeix que el Plenari està format per la totalitat de centres públics adherits a la xarxa i 
reconeix que la Xarxa 0-18 és fruit del treball cooperatiu de les escoles de la zona al llarg 
del temps, que s’han consolidat a través de diferents formats i models d’organització. 
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El senyor Benjamín Vidiella, en nom de la Xarxa Educativa 0-18, agraeix l’atorgament de 
la medalla i comenta que la Xarxa és el resultat d’un moviment associatiu entre les 
escoles públiques d’Horta-Guinardó que ve de molt lluny i considera tradicional. Fa saber 
que hi ha molta gent que va fer possible aquest projecte que, a hores d’ara, ja estan 
jubilats, però informa que segueixin vinculats amb el mateix a través de RELLA 
(Associació de Mestres i Professorat Jubilat) i alguna associació que col·labora amb els 
centres. 

Després, demana un reconeixement a tota la gent que treballa a la Xarxa i matisa que hi 
ha 14 centres d’escoles municipals bressol, 20 escoles de primària i infantil, 9 instituts i 2 
centres d’educació especial públics, als quals suma la tasca dels CRP, els serveis 
educatius i la feina del tècnic d’educació del Districte, que participa activament a totes les 
reunions de la Xarxa. 

La sala aplaudeix. 

El president procedeix a llegir els motius pels quals, també per unanimitat, la Junta de 
Portaveus ha acordat atorgar l’altra Medalla d’Honor a la senyora Sacramento Burgos, 
coneguda per tots com la Sacri. Explica que va néixer el 1955 a Cazalilla, Jaén, i diu que 
sempre ha estat una persona compromesa, tant quan va viure a Can Baró com quan ha 
viscut i viu actualment a Sant Genís. Recorda la tasca feta com a presidenta de 
l’Associació de Veïns de Can Baró, on va consolidar un grup de dones que treballaven per 
la igualtat i els drets de les dones, així com el suport a la implantació dels PIAD a la plaça 
Santes Creus d’Horta, o la lluita amb les entitats per aconseguir que l’espai Bonnemaison 
fos el que és actualment. Comenta que actualment treballa des de l’Associació de Veïns 
de Sant Genís per dignificar l’espai públic, millorar les condicions de vida de les persones, 
millorar el benestar ciutadà, i considera que és una persona inquieta i socialment sensible, 
imprescindible en la seva lluita per a fer del seu barri un lloc més just, més amable, més 
digne i més valuós. 

La senyora Sacramento Burgos, en nom propi, saluda els assistents i agraeix 
fervorosament l’atorgament de la medalla. Fa un repàs de la feina feta al districte i recorda 
que va començar a intervenir-hi quan el regidor era el senyor Albert Batlle. Així mateix, fa 
una menció a la tasca empresa juntament amb la senyora Júlia Massip, psicòloga del 
Districte, i la senyora Pilar Sentís, tècnica, en el moment que van impulsar el PIAD al barri 
de Can Baró. 

També recorda el moment en el qual van fer un vídeo per aconseguir que l’espai 
Bonnemaison fos un centre de cultura per a les dones de Barcelona, i el moment en el 
qual van aconseguir el CAP Sardenya des de l’Associació de Veïns de Can Baró. Fa 
referència a la insistència per aconseguir que s’obrís l’escola pública Pirineu per als veïns 
del barri de Can Baró i recorda que el senyor Jordi Sisquella, en aquell moment gerent del 
senyor Batlle, va animar-la a insistir en una qüestió que, d’entrada, havia rebut un no com 
a resposta. 

Explica que quan va canviar de barri i va anar a viure a Sant Genís es va trobar molta 
gent molt compromesa i lluitadora, i molta feina a fer. Recorda al senyor Xavier Civit, entre 
moltes altres persones, i menciona la visita que van fer al barri els polítics danesos per 
conèixer com funcionava el grup que havia guanyat el premi a l’associacionisme de la 
ciutat de Barcelona el 2011. 



 
 
 

46 

També diu que, entre altres activitats, es va interessar per barris com la Vall d’Hebron, i 
menciona persones de les que té un molt bon record de diversos barris del districte. 

Comenta que tot i que per motius de salut hagi d’abandonar, temporalment, les activitats 
veïnals, se sent molt orgullosa de tenir un Pla de barris que s’aplicarà a Sant Genís. 
Desitja que d’una vegada es cobreixi al ronda de Dalt, que ho considera una utopia. 

En darrer lloc, dedica la Medalla d’Honor a la seva família més propera perquè diu que 
han estat ells els que han patit les seves absències durant la lluita veïnal. 

La sala aplaudeix. 

b) Proposicions dels grups municipals 

No n’hi ha.  

c) Mocions 

No n’hi ha.  

D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

7. Dotar de continuïtat i actualitzar el Pla de comerç treballat en el mandat 2011-
2015 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, presenta la proposició i 
n’exposa els motius, que són el fet que el 2016 el districte d’Horta-Guinardó fos el tercer 
districte amb menys inversió per a projectes d’impuls al comerç de proximitat; el fet que el 
Pla d’actuació del Districte preveu la remodelació dels mercats del Carmel i d’Horta i, en 
darrer lloc, la manca de continuïtat del Pla de comerç 2011-2015. 

Per tot això, demana que es doti de continuïtat el Pla de comerç 2011-2015 adaptant-lo a 
les necessitats que hagin aparegut recentment, i sol·licita que es faci a partir del treball 
conjunt entre comerciants i Administració. També demana que s’augmentin els recursos 
tècnics i econòmics destinats al comerç d’Horta-Guinardó per tal que siguin motors 
d’ocupació i proporcionin serveis i vitalitat als barris. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que sempre han estat a favor de donar suport al comerç de proximitat. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup 
perquè creu que s’ha de donar suport a tot el que tingui a veure amb la promoció del 
comerç de proximitat. 
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La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup i 
afegeix que s’hauria de fer més publicitat dels ajuts que concedeix el Govern als projectes 
de foment d’aquest tipus de comerç, especialment des de l’Oficina d’Atenció a les 
Empreses. Demana que s’informi sobre el projecte de fer aparèixer els comerços del 
districte al mapa de Google. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor del seu 
grup però mostra el seu desacord amb la part propositiva, ja que diu que sí que s’ha donat 
continuïtat al Pla de comerç 2011-2015 i s’ha donat resposta a les peticions i propostes 
que han anat fent les entitats del Districte. Concreta que durant el 2016 s’ha posat èmfasi 
en ajudar entitats que començaven a constituir-se i s’han atorgat subvencions des de la 
Direcció de Comerç i des del Districte, subvencions de caràcter extraordinari, altres per a 
les llums de Nadal, despeses i infraestructures. Així mateix, afegeix que s’ha treballat amb 
recursos tècnics de Barcelona Activa des de finals del 2016 en el Pla de desenvolupament 
econòmic d’Horta-Guinardó. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta el vot a favor 
del seu grup i recorda que el Govern vol, des del principi del mandat, trobar nous actors 
en matèria de comerç per acompanyar les iniciatives que surtin i veure florir noves entitats 
i més comerços de proximitat. 

La senyora Porcar agraeix el vot favorable dels grups i els demana que facin el possible 
per fer realitat la proposició i que no passi com amb altres mesures, entre les quals cita el 
Pla de reurbanització del Baix Guinardó o el cobriment i soterrament de la ronda de Dalt, 
que no s’han complert. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal de Cs: 

8. Campanya d’informació al públic de l’àmbit d’actuació de la superilla d’Horta  

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, presenta la proposició i aclareix que ha estat 
transaccionada. Exposa que el projecte de la superilla d’Horta té un cost previst de 
4 milions d’euros i diu que el 60% de la zona afectada és actualment espai verd i per a 
vianants, i el 40% espai per als cotxes. Matisa que el trànsit de cotxes de la majoria de 
carrers és de menys de 2.000 vehicles diaris, en contrast dels 15.000 vehicles diaris que 
passen pel carrer Tajo o els 75.000 del passeig Valldaura amb Via Favència. Afegeix que 
en els carrers d’interior de la superilla, el trànsit és fluït i la velocitat està limitada als 20 ó 
30 kilòmetres per hora, i també diu que, a causa dels carrers per a vianants del centre 
històric, el 25% dels cotxes dels veïns han d’aparcar fora de la via. 

Amb tot, pensa que el projecte suprimiria les poques places d’aparcament existents a la 
via i mostra la seva preocupació per la contaminació de la zona del perímetre de la 
superilla, per la qual cosa, demana a l’Ajuntament que iniciï una campanya informativa 
sobre la superilla amb l’objectiu d’aconseguir que la majoria de ciutadans de l’àmbit 
afectat quedin informats sobre els canvis que suposarà. Sol·licita que almenys una 
setmana abans de la reunió amb la ciutadania, es pengin fulls informatius on s’indiqui 
l’existència del projecte, els enllaços on podran trobar més informació, i les dates de 
reunió, i especifica que es col·loquin als comerços perquè puguin participar-hi. 
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El senyor Manuel Conde Garcia, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup i, tot 
seguit, expressa la seva preocupació pel fet que el projecte de la superilla no aclareixi 
l’impacte econòmic i de mobilitat que tindrà com a conseqüència de la restricció de trànsit. 
Espera que no passi el mateix que a la superilla del Poblenou, on els veïns volen fer una 
consulta popular i han presentat un informe jurídic i urbanístic per demostrar que els 
canvis fets són contraris a la legislació vigent. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup i 
pensa que el Govern té l’oportunitat de demostrar tot allò que ha après de les 
experiències anteriors. També es mostra partidari a fer una campanya d’informació que 
arribi al màxim de persones possibles. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup però pensa que és una proposta de mínims. Considera que el Govern ha de ser més 
ambiciós i ha de parlar amb tots els actors i veïns implicats i, després, fer un retorn sobre 
les seves demandes. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta el vot a favor del seu grup i 
explica que la proposició s’ha transaccionat perquè contenia elements que ja s’estan 
duent a terme. Assenyala la importància del teixit comercial i de la seva participació en 
aquest projecte. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, expressa el vot 
favorable del seu grup però fa saber que no està d’acord amb la part d’exposició de 
motius que ha presentat la senyora Calonge. Matisa que el procés encara està obert i 
resten diverses reunions pendents, amb la qual cosa encara no s’ha arribat a la fase en la 
qual es presenta un document executiu sobre el que es farà. 

Espera la col·laboració de tots els grups que formen part del grup impulsor per a la millor 
consecució del projecte. 

La senyora Calonge agraeix el posicionament dels grups, però matisa que, al seu parer, la 
informació que ha donat el Govern als actors implicats no és suficient. També retreu que 
l’informe tècnic sobre el projecte no prevegi una avaluació econòmica ni compti, per 
exemple, quan poden augmentar els preus dels habitatges amb la superilla. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

9. Actuacions de millora del model ocupacional 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, presenta la proposició i explica que, 
segons ha pogut saber per dades estadístiques, el 79,9% de l’atur enregistrat a Barcelona 
ve del sector serveis. Considera que és una dada preocupant i més tenint en compte que 
afecta principalment els joves d’entre 16 i 29 anys, que estan en situació de vulnerabilitat. 

Pensa que a Horta-Guinardó es concentra entre el 10% i el 10,5% de la població aturada 
de la ciutat, i presenta la proposició amb l’objectiu de fomentar un canvi de model 
ocupacional del sector serveis que significa una redirecció cap a la indústria verda i 
tecnològica, així com del valor afegit i l’economia col·laborativa. Creu que s’han de posar 
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al servei de les noves empreses preus de lloguer assequibles, s’ha de crear una marc de 
col·laboració entre les pimes i les persones en recerca activa de feina, així com fomentar 
les pràctiques laborals, i també donar a conèixer els serveis de Barcelona Activa i, 
especialment, els que ofereix a través de l’oficina que té a Ca n’Andelet. Afegeix que cal 
que totes les actuacions es realitzin a partir d’una avaluació que tingui en compte la 
perspectiva de gènere. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup i fa 
saber que s’ha arribat a una transacció amb el grup proposant en la qual han reconegut 
que el grup vulnerable són els joves entre 16 i 29 anys i, també, els major de 45 anys. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup però 
mostra el seu desacord amb la intenció de canviar el model econòmic cap a un sistema 
verd i tecnològic. Pensa que la prioritat és augmentar la taxa d’ocupació i diu que el tipus 
d’ocupació és un tema secundari. 

Respecte a la intenció d’abaixar els lloguers de locals buits, mostra el seu acord sempre i 
quan siguin de privats. I pel que fa a la col·laboració entre empreses, persones aturades i 
estudiants, fa referència a uns models del País Basc que creu que podrien servir com a 
guia, ja que han tingut molt d’èxit. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup però pensa que no cal renunciar al sector serveis com a motor d’ocupació de la 
ciutat. Creu que una part de la resolució del problema passa per convertir la feina 
estacionària d’aquest sector en una feina de continuïtat. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, manifest a el vot a favor del seu 
grup i assenyala que des de la Xarxa de foment de l’ocupació s’està treballant en aquests 
temes amb les entitats i agents socials del Districte. També apunta que el Pla de 
desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó treballa en aquesta línia i fa referència als 
dos punts d’orientació per a la recerca de feina al districte, que són el de Matas i Ramis, i 
el de la Teixonera. Afegeix que Barcelona Activa desenvolupa acompanyaments a 
persones majors de 40 anys que busquen feina, i destaca que també té un programa 
d’inserció laboral de persones en situació d’atur. 

El conseller tècnic manifesta el vot a favor del seu grup perquè considera que moltes de 
les coses que es demanen ja s’estan fent. Després, opina que el canvi de model de 
producció no es pot fer exclusivament des del Districte i convida tots els consellers i 
entitats a pensar sobre com es pot duu a terme i on. Ara bé, considera que el Districte sí 
que pot donar-hi suport i creu que ho fa mitjançant la promoció de l’economia social i 
cooperativa o els punts d’orientació i recerca de feina, així com el Pla de 
desenvolupament econòmic que aviat es compartirà amb la ciutadania i la resta de grups. 
També fa referència a la Xarxa d’ocupació laboral com a espai de trobada dels joves per 
tractar l’atur i parla d’un projecte de punt d’informació juvenil que vol relacionar els joves 
amb l’ocupació de proximitat. Concreta que estan buscant locals per a obrir un projecte 
similar al Sinèrgics, que és un espai de creació del Bon Pastor. 

El senyor Barahona agraeix el suport dels grups i matisa que la seva intenció no és 
canviar un model de serveis per un altre, sinó millorar les condicions que actualment 
ofereix el sector serveis. 
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Tot seguit, destaca dues coses: en primer lloc, expressa l’esperança perquè el Govern es 
reuneixi amb la proposta de l’Associació de Veïns del Parc de la Vall d’Hebron envers la 
Xarxa de foment de l’ocupació laboral d’Horta-Guinardó, i en segon lloc, pensa que cal fer 
el possible perquè les noves empreses i les start-ups no hagin de marxar de la ciutat. 

S’aprova per unanimitat. 

A les 21.20 h el president cedeix la presidència a la regidora del Districte, Il.ma Sra. 
Mercedes Vidal Lago. 

Del Grup Municipal del PPC: 

10. Mesures per pal·liar l’augment dels furts 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta la proposició en la qual 
explica que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra han detectat un increment 
de delinqüència en el Districte, i afegeix que els veïns han expressat la mateixa idea en 
els diferents espais de participació dels barris, per la qual cosa insta el Govern perquè 
augmenti la presència de la Guàrdia Urbana en els barris amb policia de proximitat i posi 
més efectius en horari nocturn. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot a favor del seu grup i 
mostra el seu acord amb el fet que manquen patrulles en horari nocturn. Demana, però, 
que l’augment d’efectius es faci respectant la paritat entre homes i dones. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup, però 
pensa que cal pensar bé on es destinen els recursos públics i, per aquest motiu, creu que 
s’hauria de mirar a l’estadística quins són els barris més conflictius per dotar-los, amb 
prioritat, de més efectius. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup perquè opina que la proposició és molt semblant a la que va presentar el seu grup en 
l’anterior plenari. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta el vot favorable del seu grup, 
però pensa que cal abordar el tema de la seguretat d’una forma integral, i no només 
dotant d’efectius els barris, sinó buscant estratègies de prevenció. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, expressa el vot a favor 
del seu grup. Ara bé, matisa que l’increment del qual ha parlat el senyor Torrubiano és 
només un 2% i fa referència a furts petits, és a dir, no a delictes greus. En aquest sentit, 
concreta que els robatoris amb força a domicili han disminuït un 5%, un 92,3% el robatori 
en força a les empreses i un 22% als establiments. Reconeix, però, que ha incrementat el 
robatori amb força a l’interior de vehicles. Aclareix que el Govern augmentarà el nombre 
d’efectius. 

El senyor Torrubiano concreta que les dades que ha donat no se les ha inventades, sinó 
que les hi ha proporcionat els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, i fa saber que més 
enllà dels furts, els veïns han denunciat altres tipus de molèsties com ara grafitis i 
ocupacions. Posa com a exemples el solar «de la jungla», que va patir un incendi, o la 
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casa ocupada de Doctor Bové, el carrer Trèvol, 4, el carrer Alarcón, 21 i el circ del carrer 
Puríssima. 

S’aprova per unanimitat. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

No n’hi ha.  

c) Precs 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

11. Desafectació dels habitatges del Turó de la Rovira 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, presenta el prec, en el qual 
demana al Govern que atengui les demandes dels veïns del Turó de la Rovira, els quals 
han expressat reiteradament la voluntat de tenir un parc mixt, i desafecti els seus 
habitatges per tal de fer-los compatibles amb el parc, destinant els recursos que comporta 
el procés d’expropiació a la millora del parc i les condicions de vida dels seus veïns. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que no 
acceptarà el prec i retreu al senyor Puelles que quan governava el seu grup amb l’alcalde 
Trias no fessin res en aquest àmbit. A més, diu que saben perfectament que la qualificació 
urbanística no permet que una zona pugui ser ciutat i parc alhora. 

El senyor Puelles opina que destinar recursos públics a enderrocar uns habitatges és 
malbaratar-los, ja que es podrien dedicar a construir habitatge social que la gent 
necessita. 

El senyor Valls demana al senyor Puelles que no confongui els veïns dient-los coses 
impossibles i que faci tot allò que estigui al seu abast per avançar amb el projecte del parc 
i el projecte de reubicació dels habitatges que hi ha actualment. 

El senyor Claudio Bianchelli, en nom propi, retreu al senyor Puelles que durant el Govern 
de CiU no tractessin bé el tema de les afectacions, ja que haurien de servir per salvar al 
ciutadà, cosa que no ha passat en casos com ara el del carrer Santa Rosalia o el carrer 
Iriarte. 

Demana al Govern que dugui a terme el que preveuen els plans urbanístics i es queixa de 
la manca de canvi que ha suposat respecte al govern anterior. Creu que segueixen 
imperant els interessos personals i pensa que s’està fent el mateix que es feia sempre, 
amb Bagursa al capdavant, que duu a terme tragèdies com les expropiacions de 
Procivesa o Focivesa, que eren entitats del Raval. 

Finalment, es queixa del fet que Saba Aparcaments donés 100 milions d’euros al Govern 
de Trias a canvi de privatitzar quinze places d’aparcaments que eren de l’Ajuntament per 
a construir-hi habitatge social, perquè diu que vint anys més tard, aquests 100 milions no 
s’han invertit on tocava. 
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La sala aplaudeix. 

La senyora Maite Fandos Payà, regidora adscrita del GMDDemòcrata, mostra el seu 
desacord amb les paraules del senyor Bianchelli i aclareix que l’habitatge social que s’està 
fent actualment es construeix amb els 100 milions dels quals ha parlat. 

Es rebutja el prec. 

Del Grup Municipal de Cs: 

12. Inici d’actuacions per aconseguir oferta d’activitats en l’àmbit municipal per a 
nens durant el mes d’agost 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, presenta el prec i exposa que la composició 
de les famílies ha canviat molt en els darrers anys i això ha comportat, en molts casos, 
que hi hagi problemes per a conciliar la vida laboral dels pares amb les vacances escolars 
dels fills. Pensa que la ciutat ofereix poques activitats que permetin conciliar aquesta 
franja temporal, especialment des de finals del mes de juliol fins a principis del mes de 
setembre, i concreta que de les activitats que es troben al web de «T’estiu molt», hi ha 
menys de vint casals i colònies durant el mes d’agost, davant les més de 150 durant el 
juliol. Per aquest motiu, presenta el prec, en el qual demana al Districte un canvi de 
paradigma per adaptar l’oferta d’activitats d’estiu a la realitat de les famílies, especialment 
pensant amb aquelles que tenen nens menors de 12 anys. També demana que es faci la 
petició perquè es modifiquin els contractes actuals amb els casals infantils, en la mesura 
del possible, perquè ofereixin activitats a l’agost, i perquè el cercador del web «T’estiu 
molt» pugui filtrar les activitats per setmanes. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera del GMDBComú-E, respon que accepta el 
prec perquè el Govern és conscient del canvi de la situació familiar en els darrers anys. 
Ara bé, matisa que les entitats ofereixen les places que consideren necessàries segons la 
demanda que tenen, i pensa que no tenen demanda durant el mes d’agost. 

Assenyala que enguany no es podrà dur a terme el prec perquè el termini ja està tancat, 
però diu que de cara als següents anys es mirarà de fer-ho per assegurar una mínima 
oferta al districte durant el mes d’agost. Fa saber que en l’àmbit de Barcelona hi ha altres 
iniciatives a les quals els veïns d’Horta-Guinardó també s’hi poden acollir i, en darrer lloc, 
manifesta que el canvi de paradigma significa un canvi de reestructuració horària i d’usos 
de tota la societat que no es pot fer des del Districte exclusivament. 

La senyora Calonge agraeix l’acceptació del prec, tot i que no entén per què l’àmbit públic 
no pot pal·liar el que no fa l’àmbit privat. 

S’accepta el prec. 

13. Ampliació de l’horari de funcionament d’escales mecàniques i ascensors a la via 
pública del districte 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, presenta el prec i exposa que les escales 
mecàniques i els ascensors de l’espai públic d’Horta-Guinardó són un servei essencial per 
a bona part de la població del Districte, especialment per a aquells que tenen mobilitat 
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reduïda. Informa que funcionen de 7 h a 23 h cada dia de la setmana, i pensa que és 
imprescindible que funcionin correctament, per la qual cosa demana que es realitzin les 
gestions necessàries per al correcte funcionament i perquè se n’ampliïn les instal·lacions 
durant el 2017 mitjançant, per exemple, la implementació del mateix horari de 
funcionament que té la xarxa de metro. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, respon que no pot acceptar el prec. 
Explica que l’horari de les escales mecàniques i els ascensors a la via pública es regeix 
per l’Ordenança del medi ambient pels efectes de soroll i diu que, fora de l’horari, hi ha el 
servei de transport especial. Concreta que el taxi porta a porta cobreix una hora més de 
dilluns a dijous i els caps de setmana funciona fins les 02 h. 

Ara bé, pensa que poden baixar de l’àmbit de Districte el debat i analitzar amb el Consell 
de Persones amb Discapacitat quines són les mesures que poden facilitar el disseny 
d’accessibilitat universal. En aquest sentit, fa saber que el Districte està apostant pels 
ascensors pensant sobretot en persones amb mobilitat reduïda. 

El senyor Ortiz replica que aquesta situació pateix un greuge comparatiu, perquè si 
s’hagués de respectar la limitació de soroll que estableix l’Ordenança, també s’hauria de 
frenar el trànsit de la ronda de Dalt, entre altres mesures. Creu que la resolució actual 
discrimina les persones amb problemes de mobilitat i demana quins són els barems i les 
proves que es fan per comprovar el soroll dels ascensors i les escales mecàniques.  

Es rebutja el prec. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

14. Bicing elèctric 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, presenta el prec, en el qual demana que, 
vist que els carrers del districte tenen pendents molt elevades, s’instal·lin més estacions 
de Bicing elèctric per a promoure aquest tipus de transport respectuós amb el medi 
ambient i que fomenta l’exercici físic. Demana que, en el nou contracte que l’Ajuntament 
ha plantejat per a millorar el servei del Bicing, s’intenti aconseguir el màxim d’estacions 
mixtes possibles, s’informi del calendari de la seva implantació i que s’instal·lin de forma 
prioritària als barris de muntanya. També demana que el número de bicicletes elèctriques 
sigui suficient per a donar un bon servei als usuaris. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, informa que en el 
nou concepte de Bicing 2.0 es donarà la màxima cobertura del servei al territori, ja que 
s’incrementaran entre 17 i 19 les estacions, i també s’incrementaran les bicicletes 
elèctriques en el mateix nombre que les mecàniques. Per tot plegat, anuncia que accepta 
el prec. 

El senyor Reig agraeix l’acceptació del prec i pregunta si es coneix el nombre de bicicletes 
elèctriques i d’estacions de bicicletes elèctriques que hi haurà a tota la ciutat. 

El senyor Marín aclareix que l’increment és entre 17 i 19 i diu que estaran en marxa a 
partir del primer trimestre del 2019. 

S’accepta el prec. 
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15. Millora dels protocols i la supervisió de les actuacions de pavimentació 

El senyor Xavi Reig Robldo, del GMDERC-AM, presenta el següent prec en el qual 
exposa que ha detectat que algunes de les obres de pavimentació dels carrers del 
Districte s’han fet de manera poc uniforme, deixant capes sense asfaltar, i a més, en 
horaris poc convenients, com per exemple durant l’horari de sortida d’una escola. Per 
això, formula al prec. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que accepta el 
prec, tot i que mostra la seva reticència en alguna de les coses que ha assenyalat el 
senyor Reig. Explica que el criteri d’aplicació de materials a l’hora de pavimentar carrers 
és un criteri tècnic que val per a tota la ciutat, i informa que els processos de pavimentació 
es canalitzen a través de l’IRIS, la Guàrdia Urbana o les demandes ciutadanes. Apunta 
que el Govern no sempre pot asfaltar tota la via i que moltes vegades fa petits 
arranjaments d’obra pública, sempre buscant l’eficàcia i l’efectivitat dels mateixos, per 
assegurar que la ciutat està en un estat de qualitat estàndard i uniforme. 

El senyor Reig agraeix l’acceptació del prec i diu que el seu prec ve motivat per la 
informació que alguns veïns li han fet arribar. Comenta que, en algunes ocasions, si 
s’hagués invertit una mica més de material per a fer la pavimentació s’hauria aconseguit 
un millor resultat i una millor imatge del carrer. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PPC: 

16. Neteja i manteniment del barri del Carmel 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta el prec i explica que ve 
motivat per les reiterades queixes dels veïns sobre la manca de neteja i manteniment dels 
carrers Calderón de la Barca, Ramon Rocafull i Llobregós, del barri del Carmel. Comenta 
que, a més, són carrers amb voreres molt estretes i pendents pronunciats, per la qual 
cosa demana que es reforci el servei de neteja i manteniment al Carmel, especialment en 
els carrers esmentats. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera del GMDBComú-E, respon que no accepta el 
prec i recorda que temps enrere el mateix grup en va presentar un de molt semblant que 
tampoc no es va acceptar. Considera que la tasca de manteniment i neteja que s’està 
duent a terme és suficient i apunta que, durant la campanya d’estiu, es reforçaran els 
serveis d’aigualeig, escombrada i buidatge de les papereres en els carrers Calderon de la 
Barca, Ramon Rocafull i Llobregós, respectivament. 

Afegeix que amb la nova contracta del servei de neteja, que tindrà lloc a partir del 2018, 
es tindran en compte les especificitats de cada barri, amb la qual cosa pensa que es 
podrà adaptar millor el servei de neteja i manteniment. 

El senyor Torrubiano aclareix que el seu grup realitza els precs en funció de la situació 
conjuntural i recorda que el prec que va formular l’any anterior en aquest sentit, 
concretament el 4 de maig de 2016 i referent a carrers de Font d’en Fargues, va ser 
acceptat. 
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Mostra la seva perplexitat davant del fet que alguns precs que el Govern rebutja, finalment 
s’han complert i, en canvi, alguns que accepta no es compleixen, amb la qual cosa es 
mostra esperançat pel compliment del present prec. 

Es rebutja el prec. 

17. Desplaçar l’estació de Bicing de la ronda Guinardó amb el carrer Telègraf i/o 
adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat dels usuaris 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, formula el prec i explica que la situació 
actual de la ronda del Guinardó presenta deficiències en l’àmbit de la seguretat, 
especialment al tram de via que va cap al passeig Maragall, a l’altura del carrer Telègraf, 
on hi ha una parada del Bicing. Comenta que els usuaris del Bicing es veuen obligats a 
envair un carril de la circulació, tal com ha demostrat amb els vídeos que ha penjat amb 
codi QR, i per tot això demana que es desplaci l’estació i s’adoptin les mesures 
necessàries per garantir la seguretat dels usuaris del Bicing. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, accepta el prec i 
informa que BSM està fent una proposta de treball per a canviar la ubicació de la parada 
del Bicing i portar-la a la banda de muntanya abans de l’estiu. 

El senyor Torrubiano agraeix que s’accepti el prec. 

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

18. Actuacions realitzades en el si del Pla d’actuació sobre la seguretat del Districte 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, pregunta quines actuacions 
s’han fet per ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana a la nit i quin increment d’efectius 
hi ha hagut en horari nocturn al Districte. També demana quants efectius patrullen al 
districte de forma exclusiva i quines mesures s’han pres en el darrer any i mig per 
impulsar la presència de policia de proximitat als barris. Així mateix, vol saber quantes 
patrulles conjuntes amb els Mossos d’Esquadra s’han fet i en quantes zones escolars i 
zones d’oci. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, retreu al 
GMDDemòcrata que faci aquesta pregunta perquè diu que va ser durant el Govern de CiU 
quan es van retirar les patrulles en horari nocturn. 

Assenyala que hi ha una unitat nocturna, que és la número 4, que patrulla pels districtes 
d’Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, i informa que hi ha un cotxe patrulla més, que 
ha posat el nou Govern, que patrulla en els punts que ha indicat el Districte i el Consell de 
Prevenció, cosa que s’ha coordinat i consensuat amb els veïns. 

A més, destaca que des del dia 2 de maig, es va iniciar l’operativa del Grup de Vigilància 
d’Espais Públics, que tindrà lloc durant el mes de maig i el mes de juny, de 14 h fins a 
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22 h, i fa saber que, després de la prova pilot feta a Nou Barris, el Districte també posarà 
en marxa un servei de policia de proximitat. 

Pel que fa a patrulles nocturnes, recorda que els patrullatges conjunts es van abandonar 
durant un temps perquè els operatius de policia treballen amb uns nivells d’exigència i 
seguretat molt elevats. Ara bé, informa que des del novembre anterior, s’han tornat a 
incrementar aquests patrullatges, que estan per sobre del número de patrullatges que es 
feien a la mateixa època un any abans. 

La senyora Porcar retreu al senyor Valls que no li hagi respost el que demanava. 

e) Seguiment proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal del PPC: 

19. Implantar la limitació a 30 km/h en el carril bus del carrer Mare de Déu de 
Montserrat (05.10.2016) 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, demana en quina situació es troba el 
prec acceptat el 5 d’octubre anterior, en el qual demanava que es limités la velocitat a 
30 kilòmetres/hora en el carril bus del carrer Mare de Déu de Montserrat. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, respon que 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat és una via correctament senyalitzada, ja que 
disposa de cartells informatius al costat dels semàfors i al costat dels passos de vianants. 
D’altra banda, lamenta que hi hagi víctimes mortals com les que hi ha hagut darrerament, i 
aprofita l’ocasió per demanar als usuaris de la via que es comportin amb més prudència 
quan hi passen, siguin vehicles, bicicletes o vianants. 

El senyor Torrubiano replica que el setembre anterior va morir una dona de 38 anys al 
carrer Mare de Déu de Montserrat amb passatge de Garrofers i que el dia 1 de febrer una 
senyora de 73 anys va ser atropellada i va morir uns dies més tard a causa de 
l’atropellament. Fa saber que els veïns estan molestos perquè ja fa temps que veuen que 
el tram és perillós i, a més, el fet que hi hagi morts significa que hi ha, també, altres 
accidents previs que potser no han fet tant de ressò. Per tot això, demana al Govern que 
actuï i mostra la seva esperança perquè aquest tram es converteixi en un espai segur per 
a tothom. 

El senyor Marín mostra el seu acord amb el fet que cal evitar qualsevol tipus d’accidents 
però diu que la patrulla ja fa controls amb freqüència, concretament a la plaça del Nen de 
la Rutlla i el carrer Amílcar. Insisteix en la importància de fer pedagogia per als usuaris de 
la via i diu que, alguns dels accidents que ha apuntat el senyor Torrubiano, van succeir 
perquè els vianants no van fer cas dels senyals de trànsit. 
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E) Declaracions institucionals: 

20. Denúncia dels fets ocorreguts a Veneçuela 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, procedeix a llegir la declaració, que també 
subscriuen el GMDDemòcrata i el GMDPPC. Abans, però, aclareix que el GMDPSC-CP 
també ha signat la declaració.  

«El Consejo de Distrito de Horta-Guinardó acuerda, con los votos mencionados, expresar 
su máxima preocupación por la situación que está sufriendo el pueblo venezolano y de 
manera especial por la represión y violencia en las manifestaciones pacíficas que se 
están realizando por todo el país. Ante estas flagrantes violaciones de los Derechos 
Humanos y humanitarios, la primera prioridad debe ser la protección de la población civil y 
la apertura de corredores humanitarios por los que pueda llegar a esa población tanto 
medicamentos como alimentos. 

»Urgir al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia 
de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, 
así como la liberación de los presos políticos.» 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, mostra el suport del seu grup a la 
declaració i ratifica el que ha anunciat a l’inici de la sessió, quan ha denunciat la situació 
que viu actualment Veneçuela. Diu que el poble veneçolà està sotmès a una carència 
enorme de les condicions bàsiques per tenir una vida digna i que viu enmig d’una crisi 
humanitària i, per aquest motiu, demana al Govern que promogui actuacions en defensa 
de la llibertat i la democràcia en aquest país. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que tot i compartir bona part dels 
posicionaments de la declaració, entén que la motivació busca més el fet de desprestigiar 
un govern amb el qual els grups no hi combreguen, que no pas defensar els valors que 
esmenten a la mateixa. Mostra la seva sorpresa pel fet que presentin una declaració en 
aquest cas i, en canvi, obviïn altres països del món amb règims dictatorials que no 
respecten els drets humans. 

Expressa el seu profund desacord amb el fet que el GMDCs firmi aquesta declaració, 
tenint en compte que mai no ha denunciat a Espanya per ser un dels deu principals 
fabricants i venedors d’armes del món que, entre d’altres, comercialitza a Veneçuela, 
l’Aràbia Saudita o l’ISIS. També retreu al mateix grup que no hagi denunciat la vulneració 
dels Drets Humans que comet Espanya quan efectua devolucions d’immigrants. A més, 
recorda que el 2015 l’ONU suspenia l’Estat espanyol en Drets Humans, mentre que 
aprovava a Veneçuela. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, manifesta el suport del seu grup 
als Drets Humans arreu del món i mostra el seu respecte a la voluntat del poble 
expressada a les urnes. Demana al grup que proposa la declaració que la presenti també 
al Parlament de Catalunya i a la Cambra de Diputats d’Espanya. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, mostra el suport a la declaració i fa 
saber que el seu grup comparteix bona part de les exigències que fa l’Organització dels 
Estats Americans. Ara bé, considera que com a Districte, la competència política passa 
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per expressar la seva preocupació i promoure una solució fonamentada en el diàleg i la 
coordinació que puguin fer els organismes internacionals, com ara l’UNASUR. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, expressa el rebuig del 
seu grup a donar suport a la declaració perquè creu que el context del Districte no és 
l’espai polític idoni per expressar aquesta preocupació. Mostra l’interès del seu grup en 
què el poble de Veneçuela pugui resoldre els seus problemes de manera democràtica i 
respectuosa, complint amb els terminis que la constitució li dona, i opina que el que ha 
passat és una convulsió democràtica produïda per les pràctiques que ha utilitzat sempre 
la dreta internacional, que són l’intent per part del capital estadounidenc de manipular les 
democràcies sud-americanes i centreamericanes a base de la ingerència en els seus 
governs. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora-presidenta en funcions aixeca la 
sessió a les 22.10 h. 

 

 

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

 


