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Gerent 
Eduard Vicente Gómez 

Desenvolupament de la sessió 

El vicepresident anuncia que el president del Districte és a punt d’arribar i demana 
paciència. 

El president obre la sessió. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2017 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

Pressa de possessió del nou conseller del Districte Sr. Daniel Briega Duarte 

La secretària tecnicojurídica fa lectura del nomenament del nou conseller del Districte, el 
senyor Daniel Briega Duarte, que substituirà a la senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del 
GMDCUP-PA. 

El president pregunta al senyor Briega si té alguna incompatibilitat per exercir el càrrec i li 
demana que presti jurament o promesa, de conformitat amb allò que disposa el Reial 
decret 707/79, de 5 d’abril, formulant la següent pregunta: jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de conseller del 
Districte d’Horta-Guinardó amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona? 

El senyor Daniel Briega Duarte ho jura. 

La sala aplaudeix. 

a) Cartipàs 

No n’hi ha. 

b) Despatx d’ofici 

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

El Consell se n’assabenta. 
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2. Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte exposa l’informe en quatre eixos, que són: drets socials i 
ciutadania; economia plural; ecologia urbana; i participació i transparència. 

Respecte al primer eix, anuncia que s’ha obert l’Escola Municipal de Música de Can 
Fargues i l’escola bressol s’ha municipalitzat, de manera que s’ha revertit el model de 
gestió externa que predominava en el mandat anterior. 

Destaca que, en Cicles de Vida, han obert dos casals: un de gent gran, al barri de Sant 
Genís, i un altre per a joves amb model de gestió cívica. Afegeix que estan pendents 
d’implantar el projecte «Radars» a tres barris del districte, que són Horta, Montbau i Sant 
Genís dels Agudells. 

En Habitatge, comenta que el Govern està impulsant habitatge protegit en totes les seves 
modalitats, i fa referència a la promoció d’habitatges a la Clota i al contacte que ha 
establert el Districte amb l’Incasòl per a fer una promoció a la plaça de l’Esvoranc, del 
barri del Carmel. Destaca que l’Oficina d’Habitatge d’Horta-Guinardó ha atès durant el 
2017 més de 100.000 persones cada mes i diu que l’esforç es concentra fonamentalment 
en aturar els desnonaments. Concreta que durant el 2017 s’ha evitat que 321 persones 
perdessin la llar, 122 de les quals eren menors. Afegeix que també han impulsat els punts 
d’assessorament energètic per a persones que no poden pagar la llum, el gas o l’aigua, i 
indica que, des de Salut, s’està impulsant el treball i la salut comunitària al barri del 
Carmel. 

En Cultura, explica que la Taula de Memòria i Patrimoni està treballant en el vuitantè 
aniversari del pavelló de la República i destaca la feina que s’està fent des de 
Nomenclàtor a Sant Genís i Teixonera. Afegeix que s’estan iniciant les notificacions per 
informar les comunitats de veïns que treguin les plaques franquistes dels espais públics. 

En Esports, destaca la inauguració del CEM Carmel el novembre anterior i la posada en 
marxa de la segona fase de la reforma del CEM Horta. Així mateix, fa referència a la 
finalització de les obres del camp de futbol de Sant Genís, que a hores d’ara ja està obert. 

En Convivència, exposa que s’ha recuperat el patrullatge de Guàrdia Urbana els 
divendres i dissabtes a la nit per tal de millorar la convivència a les places del districte i 
s’ha reforçat la neteja. 

Seguidament, passa a parlar del segon eix, Economia Plural, i destaca la dotació d’un pla 
de desenvolupament econòmic per al districte. Explica que és la primera vegada que un 
pla contempla diversos actors municipals, entre els quals esmenta mercats, comerç, 
empresa, economia social, el Districte i Barcelona Activa, i diu que s’està treballant molt 
des de la concepció de l’economia social i cooperativa. 

Pel que fa a la remodelació dels mercats, comenta que s’està remodelant el de la Vall 
d’Hebron-Teixonera i s’estan fent actuacions de millora d’accessibilitat al mercat del 
Carmel. També fa saber que s’estan dinamitzant els eixos comercials, tant antics com 
nous, i diu que al barri de Sant Genís ja se’n poden veure els resultats. Indica que s’ha 
creat una xarxa per l’ocupació laboral que vol impulsar l’ocupació de qualitat, i que parteix 
d’un mapeig de tots els projectes que es fan al districte. 
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En Turisme, assenyala la gestió de l’impacte de les visites turístiques als entorns veïnals 
del Turó de la Rovira, i fa saber que s’ha limitat l’accés amb vehicle privat perquè sigui 
fonamentalment d’ús veïnal. També comenta que s’ha impulsat un protocol per celebrar 
pícnics organitzats. 

En el següent eix, Ecologia Urbana, indica que abans d’acabar el mes de juliol s’iniciaran 
les obres de la cobertura del tram de la ronda de Dalt. Recorda que el 2010 es va aprovar 
la Modificació del Pla general dels Tres Turons però que no es va executar el full de ruta 
que preveia, amb la qual cosa pensa que caldrà abordar una actuació urbanística amb el 
màxim consens veïnal. 

Després, esmenta les diferents actuacions que s’estan fent als barris, com ara el 
soterrament del cablejat; l’ascensor del barri de la Font d’en Fargues; les escales 
mecàniques a la Teixonera, Canadencs i Mare de Déu dels Àngels. També esmenta el 
projecte del carrer Harmonia; l’expropiació de Torre Garcini; les obres a Sidó i Lledoner; 
les obres a Raimon Casellas; l’ascensor de Can Portada; la baixada de la Combinació, al 
Carmel, els arranjaments dels carrers Clota i Conservació; la urbanització de Can Marcet; 
l’inici de la rehabilitació del Palau d’Alfarràs; la suspensió de llicències d’Horta, Can Baró i 
Font d’en Fargues i el projecte d’arranjament del barri de la Font del Gos, que qualifica de 
pioner. 

En Mobilitat, destaca l’ampliació de l’àrea verda iniciada a Can Baró i el Carmel, i diu que 
també n’hi haurà a altres barris. També parla dels quatre nous camins escolars; els carrils 
bici; la connexió de vianants entre l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital de Sant Pau; el 
desenvolupament de la nova xarxa de bus amb el desdoblament del 185; la promoció 
d’horts urbans; el projecte Ravetllat-Pla, i les actuacions per a controlar l’arribada dels 
senglars a la ciutat. 

En Participació, subratlla les millores als consells de barri i la creació del Consell de la 
Font del Gos, i fa referència a les diverses actuacions dutes a terme des de l’acció 
comunitària, especialment en ampliació d’infraestructures per a actes cívics. Mostra la 
seva satisfacció pel fet que l’activitat al carrer s’hagi multiplicat, ja que, al seu parer, és un 
signe de la vitalitat democràtica, i esmenta la dinamització de la sala polivalent de 
Montbau, les millores al casal de barri del Pirineu, les millores de la gestió del casal de 
Font d’en Fargues i la revisió participada del Pla d’usos del Mas Guinardó. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, recorda que un any enrere el seu 
grup va incorporar-se al Govern del Districte i de la ciutat amb els objectius de consolidar 
una majoria d’esquerres, desplegar una tasca la prioritat de la qual fos la lluita contra les 
desigualtats i el rellançament de l’economia de la ciutat, i reforçar el diàleg amb la resta de 
grups municipals i el conjunt d’entitats. 

Pensa que el seu grup ha fet avançar el Govern en molts acords continguts al Pacte 
d’esquerres, com per exemple el Pla de barris de Sant Genís i Teixonera; les millores de 
les instal·lacions esportives; les beques per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar; 
l’impuls definitiu a projectes de transformació, com el de la ronda de Dalt; el suport al 
comerç de proximitat, i el Pla de millora de mercats. Expressa el suport del seu grup cap a 
la tasca que fa Guàrdia Urbana relacionada amb la garantia de la seguretat i l’ordre a la 
ciutat, i felicita els Mossos d’Esquadra per a la prompta recuperació dels policies locals de 
Gavà. 
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Conclou que el balanç del primer any de Govern és positiu, ja que s’ha assolit més 
estabilitat i més capacitat de gestió. A més, destaca que s’han pogut desencallar temes 
pendents, cosa que és important, i diu que l’equip de Govern actual està més obert i està 
més orientat a resoldre problemes. Creu que les diferències entre els socis s’han convertit 
en un actiu, i opina que cal pensar en clau de ciutat i no de partit. També opina que 
s’aprèn més dels altres si es treballa conjuntament orientat al servei dels veïns de la 
ciutat. 

El senyor Daniel Briega Duarte, del GMDCUP-PA, inicia la seva intervenció mostrant la 
seva sorpresa pel fet que no s’hagi permès l’entrada dels treballadors del metro que volien 
acudir al Plenari. 

Tot seguit, procedeix a llegir l’escrit que té preparat, en el qual diu que és empleat de 
metro i usuari, i fa saber que ha acudit al Plenari empès per la ràbia i l’obligació. Pensa 
que la màfia s’està carregant una empresa i els drets dels treballadors i critica el Govern 
per haver fet arribar un missatge erroni a la ciutadania sobre les demandes dels 
treballadors del metro. Es queixa que el Govern s’hagi allunyat de la ciutadania i pensa 
que per aquest motiu ha perdut la capacitat de discerniment, de reacció, d’atenció i de 
memòria. 

Aclareix que la vaga no respon a una demanda econòmica sinó a una lluita contra la 
precarietat, les externalitzacions i a favor d’assegurar un servei públic, segur i de qualitat, i 
constata que durant la vaga s’han congelat els sous dels treballadors però s’han apujat un 
15% dels sous dels directius. 

Fa saber que els treballadors volen que l’augment de sou sigui lineal, és a dir, que sigui 
igual per a totes les categories, i mostra el seu desacord amb la proposta que ha fet la 
direcció consistent a oferir més sou però rebaixar la plantilla. 

Tot seguit, posa alguns exemples per emfatitzar que la presidenta de TMB i regidora del 
districte d’Horta-Guinardó no actua per lluitar contra la desigualtat, sinó al contrari. En 
primer lloc, explica que els treballadors volen que hi hagi un torn amb personal a temps 
parcial en torn de tancament, i diu que la direcció vol seguir estenent els contractes a 
temps parcial per a tots els torns de treball. 

En segon lloc, constata que hi ha treballadors que durant vuit o nou anys han treballat 
només tres mesos cada any i només han aconseguit un contracte a temps parcial, cosa 
amb la qual no està d’acord. 

En tercer lloc, critica que enguany no s’hagin contractat els nous treballadors que van 
contractar-se l’estiu del 2016 i diu que, d’aquesta manera, s’estan creant hostatges i 
deixant a més de seixanta persones i les seves respectives famílies sense feina. 

En quart i darrer lloc, fa saber que la precarietat existeix tant en les condicions laborals 
com en el servei, ja que, actualment, hi ha trens que no circulen perquè manca personal i 
hi ha estacions que no s’obren ni tanquen pel mateix motiu. 

Tot seguit, es queixa del fet que en els darrers anys s’hagin externalitzat diversos serveis 
de manteniment de metro i demana que es recuperin aquestes feines, en línia amb la 
política de remunicipalitzar de la qual parla l’Ajuntament. Pensa que el departament que 
està en major risc és el de vies i catenària, i per aquest motiu exigeix un pla de personal 
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per assegurar-ne el funcionament amb personal propi. Pregunta què passarà amb el 
departament de peatge i amb la T-Mobilitat, presentada enguany en el Mobile World 
Congress. 

Abans d’acabar, expressa la seva solidaritat amb el company José Luis Castaño, 
conductor d’autobús al qual han sancionat per no anar amb prou velocitat quan l’autobús 
anava ple, cosa amb la qual no hi està d’acord. 

Demana la dimissió de la senyora Mercedes Vila, el senyor Marc Grau, el senyor Enric 
Canyes i el senyor Antoni Poveda. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, reclama una major inversió per a cobrir 
tota la ronda de Dalt, ja que 15 milions d’euros significa una cobertura inferior al 20% que 
han reivindicat els veïns. Recorda que aquest projecte va ser el més votat en el procés 
participatiu i que la proposta consensuada preveia un 70% de cobriment de la ronda, i 
pensa que el Govern ha malgastat els recursos. 

Respecte a la reforma dels Tres Turons, retreu que el Govern la vulgui executar sense 
pressupost i sense tenir en compte les qüestions jurídiques de cada cas, i manifesta la 
seva esperança perquè en el proper mandat hi hagi una gestió més eficient que permeti 
modificar el PGM del 2010 i converteixi els Tres Turons en un parc mixt, tal com demanen 
els veïns. 

Expressa la seva preocupació per la gestió del turisme i pensa que els agents cívics no 
són altra cosa que un pedaç, de manera que no resolen el problema de fons. Creu que hi 
hauria d’haver un desplegament major de Guàrdia Urbana amb unes instruccions clares 
pel que fa a la lluita contra l’incivisme. Fa referència als problemes de convivència 
generats al Turó de la Rovira, sobre els quals els veïns han presentat queixes 
reiteradament. Amb tot, afegeix que cal tenir en compte que el turisme és la màxima 
preocupació per als ciutadans de la ciutat, almenys en un 19% dels enquestats. 

Quant a mobilitat, assenyala que els agents econòmics, empresaris i comerciants estan 
preocupats per la superilla d’Horta, ja que creuen que serà regressiva per l’activitat 
econòmica. 

Mostra la seva preocupació per la situació de la plaça de Font d’en Fargues, ja que el 
vandalisme i la injustícia política l’han convertida en un abocador. Demana si aquesta 
situació romandrà gaire més temps i pregunta quin és el motiu pel qual en un determinat 
moment es preveia invertir-hi i, més tard, s’ha suspès la decisió. 

Creu que el patrimoni s’ha de protegir i fa saber que tant el seu grup com l’Associació de 
Veïns d’Horta han denunciat el mal estat del Palau del Marquès d’Alfarràs. Mostra la seva 
satisfacció per la partida d’1,3 milions d’euros prevista per a la seva rehabilitació parcial, 
però pregunta si hi ha calendari de la mateixa i també si algun dia es farà la rehabilitació 
total, que qualifica de necessària. 

Critica al Govern perquè creu que la seva manera de fer política passa per 
l’intervencionisme, el dirigisme, el sectarisme ideològic i una excessiva gesticulació, la 
qual cosa qualifica de populisme. 
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Seguidament, enumera les prioritats del seu grup: u, cobriment i soterrament de la ronda 
de Dalt; dos, replantejament del transport públic de superfície perquè sigui més eficaç; 
tres, rehabilitació total del Palau del Marquès d’Alfarràs; quatre, calendari de les obres de 
la línia 9 del metro; cinc, major transparència en la gestió del casal d’entitats del Mas 
Guinardó; sis, reiniciar el PMU del carrer Aiguafreda; set, revisar el Pla d’equipaments 
2006-2020, i vuit, finalitzar el planejament de Teixonera 2. 

Finalment, formula un conjunt de preguntes al Govern, que són: quan elaborarà i 
executarà el pla d’equipaments del barri de Montbau; quan obriran els carrers Fernando 
Caballero i Juan Valera; si acabaran la sortida de metro de la línia 5 a Coll-Teixonera amb 
l’escala mecànica; si estudiaran la construcció d’equipaments i urbanitzaran l’espai de 
Tallers Muñoz; si desenvoluparan un planejament per al barri de la Clota fent que la 
reurbanització sigui un referent en l’arquitectura, tal com van dir, i, en darrer lloc, si 
començaran el projecte de gran parc de la Clota de forma participada amb els veïns. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, recorda que en l’anterior plenari ja va 
començar a fer balanç sobre el mandat i destaca que, segons la Gerència Municipal, el 31 
de desembre de 2016 el grau de compliment del PAD a Horta-Guinardó era del 21,2%, 
xifra que considera dolenta tenint en compte que la mitjana dels districtes és del 28,1%. 

Pensa que el Govern actua, en molts casos, de forma reactiva i improvisada, sense 
lideratge i sense un model propi de ciutat que es pugui treballar als districtes i als barris. 
Opina que aquesta manera de fer és erràtica i retreu les contradiccions que té el Govern 
des que el GMDPSC-CP va entrar a formar-ne part. 

També creu que el Govern deixa a la ciutadania i a les entitats a mitges davant la 
promesa de canvi que va fer sobre el nou tipus de política, i creu que això s’evidencia amb 
la proposta de la cobertura de la ronda, que ha estat la més votada tot i que, actualment, 
el Govern només prevegi dur-la a terme en 200 metres. 

Lamenta no poder dir que, amb dos anys de mandat, la situació a Barcelona ha millorat, i 
es queixa de la política continuista en temes d’habitatge. També retreu que a l’hora de fer 
habitatge social es prioritzi la cessió de sòl públic per a cooperatives amigues o 
conegudes en lloc d’apostar per la construcció de molt més habitatge públic dotacional o 
amb dret de superfície. 

Pensa que el Govern ha fet algunes actuacions positives, com ara l’acord per expropiar 
Torre Garcini o el compromís per assegurar el palau del Laberint d’Horta. Ara bé, lamenta 
que no es faci una rehabilitació completa que permeti la ubicació de l’Institut de Protecció 
del Patrimoni en el recinte o que faci possible que el districte tingui oferta cultural dins de 
festivals com ara el Grec. 

Retreu que no s’hagi fet cap actualització del Catàleg de Patrimoni i, tot i que mostra el 
seu acord amb la mesura que preveu suspendre les llicències d’obres durant un any, 
pensa que arriben molt tard. Per tot això, creu que la defensa del patrimoni històric no és 
una prioritat del Govern. 

Mostra el seu interès per salvar edificacions com ara Can Padró, les cases del carrer 
Llobregós o l’espai la MULA, de les quals pensa que s’haurien pogut catalogar si 
s’haguessin treballat anteriorment. Pensa el mateix de les Cases dels Periodistes i 
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demana que, quan prevegin una rehabilitació, assegurin que ningú posarà en perill ni els 
edificis ni les persones que hi viuen. 

Demana quina és la situació de la finca de la plaça Eivissa, número 17, on actualment hi 
ha el Consell de Joventut d’Horta-Guinardó, i expressa la seva inquietud sobre la 
possibilitat que la propietat vulgui rehabilitar la finca per llogar o vendre com a pisos.  

Canvia de tema i procedeix a parlar de les ocupacions, de les quals diu que n’ha rebut 
força queixes darrerament. Manifesta que hi ha un augment de les ocupacions a diferents 
barris del districte i pregunta quines actuacions està prenent el Govern al respecte, 
sobretot per resoldre problemes de convivència amb el veïnat. 

Respecte al Pla de barris, expressa que els veïns de Sant Genís i Teixonera estan molt 
satisfets però pensen que s’està fent servir aquest instrument com un calaix de sastre en 
el qual s’hi posen totes les inversions pendents des de fa anys, incloses actuacions que 
pertanyen al PAD. 

Finalment, parla de la superilla d’Horta, projecte amb el qual hi està d’acord, però mostra 
el seu desacord amb la gran quantitat de places d’aparcament en superfície que es 
perdran. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, opina que la meitat de les coses de les que 
ha parlat la regidora encara resten pendents de fer-se i creu que un dels grans fracassos 
del mandat és que el Govern culpa els altres pel que fa a l’habitatge i no és capaç de fer 
autocrítica. Constata que Horta-Guinardó ha patit durant el 2016 el mateix augment del 
preu de lloguer que la mitjana de Barcelona, que és el 9%, i afegeix que moltes famílies 
estan patint perquè els sous no han pujat en la mateixa quantia, cosa que els obliga a 
buscar altres habitatges fora del barri i de la ciutat, o a ocupar-ne. 

Fa saber que, l’any 2011, hi havia 2.000 llars sense cèdula d’habitabilitat i que, el 2017, 
n’hi ha 4.000, cosa que la preocupa, i per aquest motiu pregunta al Govern si té capacitat 
per atendre a les famílies que viuen en aquesta situació precària. També demana quantes 
famílies ateses per Serveis Socials tenen aquest problema d’habitatge i opina que no té 
sentit que el Govern culpi al turisme dels problemes d’habitatge. 

Després, passa a parlar de les terrasses dels bars, de les quals pensa que el Govern les 
està demonitzant, i opina que no té sentit fer-ho perquè la gent les utilitza, cosa que al seu 
parer significa que són necessàries. 

Creu que s’hauria d’haver fet un projecte d’habitatge dotacional de ciutat i, també, un 
informe d’habitatge buit del districte per veure quines polítiques s’haurien d’incentivar. En 
aquest sentit, posa de manifest que a la ciutat hi ha desenes de milers de pisos buits que 
no se sap on són ni si estan realment buits. Mostra el seu desacord amb el projecte del 
Turó de la Rovira, on es preveu expropiar tres-centes cases. 

Opina que el Govern no està duent a terme una política de reducció de les desigualtats, 
sinó al contrari, i pensa que el projecte d’expropiació de Torre Garcini és excessivament 
car i contradictori amb la voluntat de reduir desigualtats. A més, pensa que els projectes 
de rehabilitació del mercat de la Vall Hebron i del Mas Ravetllat-Pla són també molt cars i 
afectaran els preus d’habitatge. Creu que la superilla d’Horta és un bon projecte però no el 
considera necessari i, a més, pensa que també farà apujar els preus. A més, destaca que 
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es durà a terme en un barri on la renda és el 81% de la renda mitjana de Barcelona. En 
canvi, pensa que es podrien acabar les obres de la rambla Carmel, barri en el qual la 
renda és el 57% de la mitjana de Barcelona. Mostra la seva incomprensió davant la llista 
de prioritats del Govern i opina que una actuació més necessària que la superilla és la 
piscina descoberta d’Horta, reivindicada des de fa molt de temps i molt més barata del 
que suposa la superilla. 

Després, procedeix a parlar del nou Reglament de les normes de participació i mostra el 
seu desacord amb el mateix, ja que només preveu una trobada obligatòria a l’any per als 
consells de barri. Creu que no es pot demanar més esforç als veïns del que ja fan i es 
queixa del fet que alguns espais participatius semblin més aviat espais d’intercanvi 
d’informació, però no de presa de decisions ni de cerca de consens. Posa com a exemple 
de la manca de consens totes les queixes que han arribat arran de la nova xarxa de bus o 
la supressió de carrils i places d’aparcament, que s’han efectuat sense gairebé informar 
els veïns. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDDemòcrata, pensa que l’informe de la 
regidora posa de manifest que el Govern actual no està aportant projectes tan importants 
com el Govern anterior. Opina que el projecte de la ronda de Dalt és un pedaç i menysté 
els veïns, ja que es desconvoquen reunions d’un dia per l’altre, no es compleixen els 
acords ni els terminis, i tampoc no es tenen presents les seves opinions. Creu que 
aquesta no és la manera de dur a terme un projecte cabdal per al districte. 

Fa saber que els veïns es queixen reiteradament de la manca d’atenció per part del 
Govern en relació amb el Pla de barris, la manca de projectes d’inversió i la manca de 
concreció, i pensa que el barri de Montbau ha sofert una injustícia pel que fa al Pla de 
barris, ja que compta amb els pitjors indicadors del territori. A més, destaca que altres 
districtes han inclòs tres barris en el Pla de barris, per la qual cosa mostra la seva 
sorpresa davant la manca de flexibilitat per fer el mateix en el cas d’Horta-Guinardó. 

Es queixa del fet que Horta-Guinardó estigui a la cua dels districtes en termes d’inversió 
de Barcelona i que no es prenguin mesures per pal·liar la situació tenint en compte, a 
més, el superàvit de 100 milions d’euros que va tenir l’Ajuntament l’any anterior. Pensa 
que amb un programa d’inversions com el de l’any anterior, cada any es podria fer un pla 
de barris a Horta-Guinardó amb el qual construir escales mecàniques, ascensors, rampes, 
tot plegat per millorar la qualitat de vida del districte. 

Mostra el seu acord amb el senyor Reig pel que fa a la forma de governar de l’actual 
Govern, que creu que és reactiva, i opina que és preocupant que hagin de ser els grups 
municipals els que marquin el rumb del districte en protecció del patrimoni, en projectes 
socials o en el seguiment de les obres que es fan. 

Tot seguit, critica que no s’estigui fent participació i que s’hagin desvirtuat les comissions 
de seguiment, ja que no serveixen de res. També pensa que les comissions de veïns 
s’estan desvinculant del dia a dia municipal i posa com a exemple que en les darrers 
comissions del Plenari i del Consell Ciutadà gairebé no hi havia assistents. Ara bé, indica 
que això no significa que els veïns no vulguin participar, sinó simplement que el model 
participatiu actual no funciona. 

Parla del projecte dels Tres Turons i manifesta que està a favor d’un parc mixt que no faci 
fora a ningú de casa seva. Demana que les inversions previstes per a Tres Turons s’usin 
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per crear habitatge públic de lloguer al districte i, en aquest sentit, troba lamentable que 
no s'hagi fet cap actuació de promoció d’habitatge de lloguer en els dos anys de mandat. 

Així mateix, troba inadmissible que les implantacions d’autobusos signifiquin un patiment 
per als barris i s’anul·lin parades o no prosperin les demandes de la línia 185 quan la 
regidora de Districte s’ocupa, també, de Mobilitat. Pensa que aquesta desatenció és la 
causa de la vaga de TMB i demana una altra manera d’actuar per part del Govern que 
vegi el comerç com una oportunitat i atengui les necessitats de les persones, relacionades 
tant amb el transport públic com amb els serveis comercials. Demana que s’enforteixin 
mercats i el comerç de proximitat, i que es faci més accessible el comerç a la gent gran, 
tal com s’ha demanat en diversos consells de barri. 

La regidora respon per temes i comença parlant dels Tres Turons, projecte del qual 
demana als consellers que no enganyin els veïns amb qualificacions urbanístiques que no 
existeixen. Critica el grup del senyor Puelles per no haver canviat el planejament durant el 
mandat anterior i constata que la possibilitat de parc mixt no existeix. Informa que el 
Govern està entomant la planificació existent amb l’objectiu de fer un pla amb molta cura i 
tenint en compte els veïns i els grups. Pensa que el projecte va molt més enllà del cim del 
Turó de la Rovira, ja que s’està tenint en compte la protecció turística, i es queixa davant 
l’actitud del senyor Conde perquè el seu grup s’està oposant a totes les mesures de 
regulació del turisme que intenta impulsar l’Ajuntament. 

Pel que fa a l’habitatge, aclareix que el nou Govern ha quadruplicat el pressupost 
d’habitatge per atendre les necessitats socials d’urgència de la ciutat i, a més, fa saber 
que està treballant en altres temes. Respecte a la protecció patrimonial, informa que les 
Cases dels Periodistes i la MULA, entre d’altres, són projectes que estan inclosos dins de 
la suspensió de llicències i, a més, el Districte començarà a treballar en els visualitzadors 
de pisos buits al barri del Carmel. 

Retreu al senyor Puelles que digui que el Govern no impulsa l’habitatge públic quan, fins 
ara, aquesta categoria no existia, i recorda que durant el Govern anterior, el pressupost 
dedicat a l’habitatge era molt baix. 

Respecte a les terrasses, constata que en l’àmbit municipal hi ha una ordenança i diu que 
un dels objectius del Govern és fer-la complir i posar-se exigents especialment en aquells 
districtes on actualment no és respectada, tot i que no és el cas d’Horta-Guinardó. Ara bé, 
reconeix que, tot i això, s’han fet unes ordenacions singulars a la plaça Eivissa i a altres 
espais perquè el descans dels veïns estigui protegit.  

Fa saber que el Govern està treballant un pla de comerç amb els mercats i amb els eixos, 
i insisteix en el fet que s’ha augmentat el suport en els eixos comercials i en el teixit 
comercial, així com a l’ocupació de qualitat, cosa que no va fer el Govern anterior. 

Respecte a la superilla d’Horta, pregunta al senyor Conde quin és el motiu pel qual pensa 
que fer més espais de vianants és una mesura regressiva per a l’activitat econòmica, i 
creu que justament és al revés, ja que hi ha més gent que camina i que passa pels 
comerços. (En aquest punt, la regidora clarifica en sessió Plenària de 25 d’octubre de 
2017 que aprova la present Acta, que es referia al mateix concepte de regressió 
econòmica que el Sr. Conde i no agressió econòmica). 
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Destaca que el mandat actual està donant compliment a moltes intervencions del mandat 
anterior, com per exemple els interiors de Sidó i Lledoner, que s’han completat i 
augmentat. Conclou dient que cal posar l’accent en aquestes qüestions i no en les 
picabaralles polítiques. 

El senyor Briega retreu a la regidora que digui que el Govern és d’esquerres i diu que 
durant el mateix dia del Plenari, han sortit unes declaracions seves on amenaçava un 
arbitratge forçós. 

Seguidament, llegeix un escrit dels companys de la CUP Horta-Guinardó en el qual es 
critica el Ple i els òrgans de participació de ser una farsa perquè en el Plenari només 
voten coses que s’han decidit prèviament a la Junta de Portaveus. Creu que res del que 
s’aprova és vinculant. Amb posterioritat a la lectura de l’escrit, procedeix a abandonar la 
Sala. 

El senyor Conde es queixa de la resposta de la regidora i critica la seva opinió sobre la 
superilla d’Horta. Recorda que en el cas del Poblenou, els veïns van fer una consulta el 
resultat de la qual va ser que no volien la superilla, cosa que el Govern no va acceptar. 
Pensa que això treu credibilitat a la regidora per pactar amb ningú, ni amb el cas del 
metro, ni de la ronda ni amb el poliesportiu de Can Baró. 

Retreu a la regidora que hagi fet menció al seu grup com si hagués format part del Govern 
anterior i aclareix que només van fer coses puntuals perquè el districte tirés endavant. 

Respecte als Tres Turons, diu que no es va poder fer el canvi de planejament perquè no 
hi havia una majoria suficient. 

El senyor Robledo es queixa que el Govern sempre culpi altres actors quan es parla de 
manca d’habitatge social i diu que haurien de fer un exercici d’autocrítica. Pel que fa a la 
superilla, fa saber que al seu parer va entendre que el projecte era de màxims i volia 
iniciar una negociació amb tots els agents implicats. Ara bé, no està d’acord amb la 
manera de començar el projecte per part del Govern. 

Afegeix que no està d’acord amb l’execució dels imprevistos amb què s’ha trobat el 
Districte a l’hora d’executar les expropiacions dels terrenys pendents de la plaça Font d’en 
Fargues, ja que pensa que haurien d’haver consultat amb els veïns altres possibles 
necessitats. 

Reivindica la piscina descoberta del CEM d’Horta i, finalment, recorda als consellers que 
el dia 1 d’octubre tenen una cita història amb la democràcia per decidir el futur del país. 

La senyora Calonge es queixa de la manca de resposta per part de la regidora a les seves 
preguntes i pensa que, més enllà de la proposta esmentada al barri del Carmel, no hi ha 
cap altra actuació prevista en aquest barri. 

Retreu que no s’hagi parlat de la possibilitat que la pàgina web tingués pressupostos de 
barri i de districte, tal com deia la llista de temes dels que volia parlar el Govern, i recorda 
que aquesta petició ve del seu grup i de la ciutadania. 

Pel que fa a les escoles bressol, comenta que amb la remunicipalització s’ha passat a 
tenir dos mesos de vacances, amb la qual cosa deixen a molts pares durant dos mesos 
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sense un lloc on poder portar els seus fills. A més, afegeix que el nombre d’hores per dia 
ha disminuït, la qual cosa suposa un perjudici per a la conciliació familiar. 

Mostra el seu acord amb els intervinents anteriors i creu que el pressupost de la Font d’en 
Fargues és massa alt. També retreu que no s’hagi arribat a cap consens i pensa que és 
una discriminació pels veïns que viuen a la part nord. 

El senyor Puelles argumenta que durant el mandat del seu grup es van posar voreres, 
enllumenat i accessibilitat als carrers Marià Labèrnia, Labèrnia i Panorama, i van 
comunicar el bus de barri perquè arribés fins a dalt, on pugen els turistes. Afegeix que van 
crear una zona esportiva al carrer Tenerife de gaudi per als veïns. Fa saber que en el 
mandat anterior no es van desafectar habitatges i considera que és millor no desafectar 
per a poder ubicar els nous pisos d’habitatge públic en el millor punt de la ciutat. 

En darrer lloc, indica que se sentiria colpit si la Generalitat de Catalunya és la primera 
administració que fa pisos públics a la plaça de l’Esvoranc. 

La regidora respon que la qüestió de l’habitatge és cabdal en el mandat i així ho demostra 
l’esforç pressupostari que s’hi està fent. Recorda al senyor Puelles que el Govern anterior 
va fer actuacions al Turó de la Rovira entre les quals s’hi compta la promoció turística de 
l’espai, i en cap cas va decidir protegir-lo com a espai de memòria històrica. 

Fa saber que la inversió a altres espais del districte, com a la plaça Font d’en Fargues, 
continua en peus i el pressupost es gastarà en el mateix barri tot i els sotracs que ha patit 
el projecte. 

El Consell se n’assabenta. 

d) Mesures de govern 

No n’hi ha. 

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

3. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació de les normes urbanístiques del Pla General 
Metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, 
d’iniciativa popular 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, informa que els 
objectius de la modificació són: u, desenvolupar una proposta de coherència amb el Pla 
de mobilitat urbana de la ciutat 2013-2018; dos, evitar una creació d’oferta excessiva de 
places d’aparcament a favor d’una mobilitat sostenible; tres, suprimir impediments per al 
desenvolupament de les previsions del Pla d’habitatge adequant les reserves de places a 
les necessitats reals de les promocions; quatre, flexibilitzar l’ús d’aquestes places perquè 
siguin més sostenibles; sis, permetre que allà on encara hi ha dèficit de places es pugui 
adequar l’oferta i donar resposta a les necessitats de la demanda, i set, suprimir la 
demanda de places en equipaments i comerços de proximitat. 
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Mostra una imatge a la pantalla en la qual compara dos escenaris possibles i fa palès que, 
amb el model que planteja, només es preveu una moderació del creixement de places 
d’aparcament que s’ajusta al parc mòbil existent. 

Constata que des del 1991 ha incrementat el nombre d’habitatges familiars i el nombre de 
places d’aparcament en subsòl en més de 300.000. Considera que aquestes xifres 
estaven per sobre de les necessitats de la ciutat i creu que ara és el moment d’abordar les 
necessitats d’habitatge i d’equipaments. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, opina que el Govern té cochefobia, per la 
qual cosa expressa el vot en contra del seu grup. Pensa que si bé és necessari millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i fomentar mesures per combatre la contaminació, com per 
exemple l’ús del cotxe elèctric, no cal prendre mesures de forma unilateral en les quals se 
suprimeix part del carrer, s’implanten superilles o s’eliminen places d’aparcament. Creu 
que cal un transport públic més potent, amb un metro que no faci vaga els dilluns i amb 
les estacions de les línies 9 i 10 en funcionament. Pensa que és la millor garantia perquè 
els ciutadans deixin el cotxe a casa i diu que cal tenir present que, entre 2012 i 2015, s’ha 
reduït un 5,2% les places d’aparcament a causa de la construcció del carril bici i 
l’ampliació de les voreres. A més, constata que hi ha barris amb molta densitat de 
població i un aparcament al carrer mínim, i pensa que això provocarà molta demanda i 
poca oferta, fent que les places d’aparcament de determinats barris pugin de preu. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu grup perquè 
creu que cal fer uns estudis molt més exhaustius sobre l’oferta d’aparcament, el grau 
d’ocupació i l’evolució dels vehicles matriculats per definir quants cotxes s’han de retirar. 
Mostra el seu acord en reduir l’ús del vehicle privat a la ciutat i pensa que una de les 
mesures claus per fer-ho és revisar els criteris de regulació d’aparcament en edificis de 
nova construcció. Creu que canviar aquesta normativa significa apostar per un nou 
paradigma de mobilitat d’acord amb el Pla de mobilitat urbana 2013-2018, la qual cosa 
significa acompanyar-lo d’un impuls del transport públic molt gran, ja que amb l’oferta 
actual no es pot abastar la demanda que se’n derivaria si s’hagués de prescindir del 
vehicle privat. 

Reconeix que comparteix bona part dels objectius del pla, entre els quals cita evitar la 
creació excessiva d’aparcament en el subsòl o la flexibilitat d’ús de les places per a altres 
tipus de mobilitat, però diu que alguns criteris no els veu clars. Pensa que és clau evitar 
aparcaments no necessaris per reduir el cost dels habitatges de protecció oficial i, de 
retruc, fer més promocions. Tot i això, mostra el seu desacord en la supressió de places 
en els habitatges dotacionals. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, constata que la mobilitat a Barcelona ha 
canviat molt en els darrers vint-i-cinc anys, ja que ha disminuït el nombre de cotxes però, 
en canvi, ha augmentat la matrícula de motos. Ara bé, fa saber que tot i així, actualment hi 
ha matriculats 620.000 vehicles a la ciutat, entre els quals no compta les motos, i diu que 
només hi ha 500.000 places d’aparcament fixes, amb la qual cosa considera que el 
problema de l’aparcament no està resolt. 

Pensa que la norma que vol posar en marxa l’Ajuntament farà molt difícil que la gent que 
viu a Barcelona tingui cotxe, però també opina que és impensable que dels vint pisos 
dotacionals que es facin, es prevegi que cap família tindrà cotxe. Afegeix que el 13% de la 
població es desplaça en cotxe, segons l’Ajuntament, i diu que tot i que no es faci servir 
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tota l’estona, sí que es fa servir. Creu que la normativa es pot millorar i, per aquest motiu, 
expressa l’abstenció del seu grup. Opina que li manca la previsió de cotxes elèctrics i 
també una previsió per resoldre la manca d’aparcament soterrani que anirà apareixent a 
mesura que se suprimeix l’aparcament de superfície. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot en contra del seu 
grup i diu que, tot i estar a favor del transport públic i de reduir l’ús del vehicle privat, les 
mesures són massa restrictives i van en contra de la mobilitat privada. Creu que fent 
habitatge dotacional sense aparcament s’està condemnant els residents de l’habitatge 
dotacional i creant ciutadans de segona, i pensa que la solució passa per crear més 
aparcament soterrani, per tal de deixar els carrers lliures. Creu que si no es dona una 
oferta suficient, al final només hi haurà una elit que podrà pagar l’aparcament. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Valls constata que el nombre de vehicles a Barcelona ha passat de 594.000 
l’any 1991 a 570.000 l’any 2015, i el nombre de places d’aparcament de 512.000 a 
790.000 l’any 2010, xifres que evidencien la crescuda en places d’aparcament, de les 
quals comenta que 300.000 són soterrades. 

Mostra el seu acord amb els altres grups i creu també que el Govern té cotxefòbia. Opina 
que cal adaptar les necessitats de la ciutat, i això implica tenir en compte les necessitats 
d’aparcament de motos i d’altres tipus de vehicles. A més, indica que la majoria de places 
que no es construiran són places d’escreix, és a dir, que ja es feien per sobre de la 
normativa de l’any 1991, la qual no limitava el nombre de places a construir. 

S’aprova per majoria simple amb el vot en contra del GMDPPC i el GMDDemòcrata, 
l’abstenció del GMDERC-AM i el GMDCs i el vot a favor del GMDPSC-CP i el 
GMDBComú-E. 

4. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 
Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció del tipus i 
ordenació de l’equipament del passeig Maragall 295, promogut per Alter Assets, 
SL 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, mostra unes imatges 
per ubicar la zona de la qual parla i diu que l’objectiu del Pla és determinar l’ús i 
l’ordenació dels volums per a la construcció d’un edifici destinat a residència per a la gent 
gran, situat al passeig Maragall, 295. 

Ensenya una imatge on s’observen les qualificacions actuals del sòl i subratlla que, 
actualment, està qualificat d’equipament, i en la següent imatge assenyala la situació 
actual en la que es troba l’edifici, del qual destaca que era un garden. Després, ensenya 
la part interior que es podrà mantenir i la part que quedaria afectada pels nous volums, i 
seguidament, mostra la proposta actual, que incorpora un pas privat obert durant el dia 
per als vianants del carrer Vicenç López i el passeig Maragall. Assenyala que l’ocupació 
del subsòl no és tan agressiva com l’anterior. 
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El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, expressa l’abstenció del seu grup a 
l’espera del termini d’al·legacions de trenta dies. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup 
perquè entén que és un projecte que millora i manté el verd. Mostra el seu acord amb el 
passatge que hi ha entre els dos carrers. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè creu que el projecte té coses positives, com ara el pas per als veïns a certes 
hores, o el fet que sigui una residència per a gent gran. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, manifesta el vot a favor del seu 
grup perquè diu que el projecte millora el que hi havia anteriorment i, a més, crea un pas 
entre els carrers. Demana que es vetlli perquè aquest pas continuï dintre del projecte 
executiu i el projecte d’obra. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Valls agraeix el posicionament dels grups. 

S’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció del GMDPPC i el vot a favor de la resta de 
grups. 

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: 

5. Realització d’informe que inclogui les conseqüències de la revisió cadastral per 
als immobles que passaran d’ús industrial a ús comercial 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, presenta la proposició i 
manifesta la seva preocupació pels efectes que pot suposar per al comerç de barri la 
revisió dels valors cadastrals que ha fet, a l’engròs, el Govern actual. Explica que, arran 
de les actualitzacions, milers de comerços de la ciutat passaran d’ús industrial a ús 
comercial, fet que els suposarà un increment molt gran dels rebuts de l’IBI si no hi ha 
mesures compensatòries, per la qual cosa demana quants immobles del districte se’n 
veuran afectats, quins són i on estan, quin serà l’increment cadastral i l’increment de l’IBI i, 
finalment, quines mesures prendrà el Govern al respecte. 
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El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, mostra el seu acord amb la senyora 
Porcar i pensa que s’han de prendre mesures per minimitzar al màxim les possibles 
pujades de l’IBI. Per tot plegat, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup 
perquè creu que és un tema important i pensa que el Districte ja hauria d’haver pres la 
iniciativa d’informar a les associacions de comerciants sobre els immobles que es veuran 
afectats. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, expressa el vot a favor del seu grup perquè 
pensa que la proposició va en la línia que defensen de donar suport al comerç de 
proximitat del districte i, també, en la línia de la moció aprovada en el darrer Plenari de 
Casa Gran sobre la negociació de les properes ordenances fiscals, en les quals 
demanaven que es determinin els topalls d’impost d’IBI perquè no hi hagi increment 
d’aquest impost a les famílies i al petit comerç de proximitat després de l’actualització dels 
valors cadastrals. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta el vot favorable del seu grup. 
Ara bé, mostra el seu desacord amb el fet de donar la relació individualitzada dels 
immobles afectats i la informació precisa sobre la seva ubicació. Expressa la seva voluntat 
de fer arribar dades agregades que permetin establir correlacions. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, expressa el vot a favor 
del seu grup i demana que es presenti la proposició a la Taula de Comerç, ja que creu 
que serà un espai més ampli que no només les associacions de comerciants i els grups. 
Fa saber que del conjunt de 591 establiments del districte, l’afectació suposarà una 
reducció del valor cadastral del 5,6%, i diu que això suposarà una reducció mitjana dels 
rebuts de l’IBI del 10,9%. Indica que podran formar part de l’informe, també. 

La senyora Porcar agraeix l’acceptació dels grups i diu que, com que els grups no formen 
part de la Taula de Comerç, demanarà que els facin arribar aquestes dades. Destaca que 
el govern no ha respost a la quarta pregunta sobre les mesures que prendran en relació 
amb els valors cadastrals. 

S’aprova per majoria absoluta. 

Del Grup Municipal de Cs: 

6. Eix de connexió entre barris 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, presenta la proposició i exposa que 
Barcelona és un projecte d’integració en el qual les superilles no fan altra cosa que 
desplaçar els punts més evidents de contaminació, convertint-los en espais encara pitjors 
dels que tenim actualment. Demana que es posin les bases per crear vies de passeig, en 
algun cas paral·leles als cotxes, que suposin fomentar la connexió entre barris i districtes, 
on l’èmfasi no sigui tant el fet de dificultar el trànsit i l’aparcament com el fet de facilitar la 
connexió entre barris, l’intercanvi i l’exploració de la ciutat. 

Per aquest motiu, proposa que durant el proper any, s’iniciï l’estudi urbanístic i de mobilitat 
del projecte de l’eix de connexió donant prioritat als vianants entre els barris, i es comenci 
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per unir Teixonera, Carmel, Font d’en Fargues i Horta. També demana que es faci un 
diagnòstic inicial de coneixement d’equipaments, carrers comercials o elements singulars 
dels barris esmentats amb els veïns i que continuï endavant el procés d’unió i 
reestructuració de la rambla del Carmel amb un calendari de trobades amb la ciutadania 
que s’especifiqui en una proposta de govern amb informació i costos sobre el mateix. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, mostra el seu acord amb el contingut 
però no amb la forma de la proposició, perquè diu que obliden vuit barris del districte, per 
la qual cosa, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè pensa que la connexió transversal entre barris pot aportar coses molt positives. 
Creu que la rambla del Carmel i la seva reforma han de ser una de les prioritats màximes. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, manifesta el vot a favor del seu 
grup, tot i que demana a la senyora Calonge que tingui en compte l’estudi que es va fer en 
el mandat anterior sobre fluxos, pols d’atracció i equipaments municipals. Recorda que 
fins i tot es va presentar als consells de barri i demana al Govern que no reiniciï la feina 
des de zero. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè diu que les actuacions afavoriran la connexió entre barris i perquè la reforma de la 
rambla del Carmel és vital per facilitar la vida cívica i de cohesió entre Horta, Carmel i 
Font d’en Fargues. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta el vot a favor 
del seu grup i comenta que ha pogut transaccionar el text amb el GMDCs. Mostra el seu 
acord amb la idea que l’urbanisme és un dels grans instruments de què es disposa per 
lligar i cohesionar territoris, i fa saber que el Govern mai defugirà el debat amb els veïns. 
Indica que no han estat aturats en aquest tema perquè s’han iniciat converses amb els 
veïns per parlar de la rambla del Carmel. 

La senyora Calonge agraeix el vot favorable dels grups i aclareix que, al seu parer, el 
Carmel és el barri més empobrit del districte i, per tant, mereix ser prioritari. Agraeix al 
Govern que hagin transaccionat el text i diu que tindran en compte la feina feta al 
respecte. 

S’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció del GMDPPC i el vot a favor de la resta de 
grups. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

7. Cobriment de la Ronda: avantprojectes d’obra basats en el consens polític 
assolit al 2015 amb el veïnat de barris de muntanya; calendari d’execució; 
consens entre AAVV i resta de grups municipals 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, presenta la proposició. Constata que la 
ronda de Dalt passa pel districte d’Horta-Guinardó i afecta cinc barris –la Font del Gos, 
Montbau, Sant Genís dels Agudells, la Vall d’Hebron i la Teixonera– i diu que si bé va 
millorar la mobilitat de la ciutat, l’any 2015 els grups municipals van arribar a un consens 
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per impulsar el cobriment mitjançant uns avantprojectes. Per aquest motiu, demana que 
es presenti urgentment l’avantprojecte i es posin les bases del calendari i el pressupost 
d’execució de les obres de manera que sigui un projecte que no només quedi lligat al 
present mandat sinó que s’estengui més endavant. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que tant el cobriment com el soterrament de la ronda l’ha demanat reiterades 
vegades. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, retreu al Govern que no hagi assignat un 
pressupost per al projecte de cobriment i diu que l’obra demanarà una quantia molt alta. 
Per aquest motiu, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, manifesta el vot a favor del seu 
grup perquè diu que va ser el seu grup qui va iniciar el consens entre la resta de grups 
municipals durant el mandat anterior. Aclareix a la senyora Calonge que els pressupostos 
no poden preveure partides a mitges d’un any per l’altre, i recorda que el Govern anterior 
volia fer un pla d’etapes que preveiés el soterrament complet d’acord amb els veïns. 
Retreu a la regidora del Districte que hagi desconvocat reunions sobre aquest tema i 
considera que, així, menysté als veïns. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, es queixa de la intervenció del 
senyor Puelles perquè opina que el Govern anterior va començar a treballar en la qüestió 
de la ronda de Dalt a finals de mandat, quan en canvi, el Govern actual ha aconseguit un 
pressupost de 15 milions d’euros per actuar-hi. Comparteix la voluntat de seguir veient les 
diferents propostes de connexió existents i la presa de decisions de forma transparent i 
participativa, amb la qual cosa expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, recorda que el consens 
al qual han fet esment era una declaració institucional signada per tots els grups del 
mandat anterior on es deia que calia actuar amb cobriments a la ronda de Dalt i fer altres 
millores. Comenta que sobre aquest acord, el Govern actual ha treballat i ha proposat un 
projecte de cobriment, a més de convocar una trobada amb els veïns el dia 17 per 
celebrar una comissió de seguidament de la ronda de Dalt i presentar els dos 
avantprojectes als veïns. Per tot plegat, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Barahona agraeix el posicionament dels grups i demana que es convoqui una 
reunió amb urgència i s’expliqui el projecte que s’està desenvolupant actualment. 

S’aprova per majoria absoluta. 

El president dóna la paraula a un intervinent del públic. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, retreu 
als consellers que no compleixin amb la seva paraula i que enganyin els veïns, i també 
retreu al nou Govern que no hagi desenvolupat una política diferent a la dels governs 
anteriors, tot i que va dir que ho faria. 

Es queixa del fet que els veïns esperen des del mes d’abril els dos avantprojectes 
consensuats i no els tenen, i critica que el Govern no reconegui que la voluntat dels veïns 
era de soterrar la ronda, no de cobrir-la. Fa saber que els veïns de la Vall d’Hebron nord, 
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que són els dels barris de Font del Gos, Montbau, Sant Genís dels Agudells, la Vall 
d’Hebron i Teixonera, fa vint-i-cinc anys que pateixen les rondes i recorda que, quan es 
van fer, el Govern d’aleshores va prometre que es cobririen ràpidament, cosa que encara 
estan esperant. Troba lamentable que el Govern no avanci en aquest tema i es queixa de 
la diferència amb què s’ha tractat els veïns que pateixen les rondes d’altres districtes com 
Nou Barris o Sarrià, on hi ha una bona part coberta. 

La regidora del Districte indica al senyor Cairell que hi ha una data convocada per parlar 
amb la seva associació i presentar-los els dos avantprojectes. Reconeix que la reunió 
s’hauria d’haver produït anteriorment però diu que no ha estat possible. 

Lamenta que durant tant de temps els veïns d’Horta hagin estat patint la ronda de Dalt 
però subratlla que el Govern actual serà el primer que hi posarà remei, ja que el mes de 
juliol començaran les obres de cobriment. Destaca que és una obra molt cara i que la 
inversió de 15 milions d’euros és de les més grans que fa la ciutat, que serviran per cobrir 
dos-cents metres. En darrer lloc, aclareix que sí que hi ha compromís polític. 

Del Grup Municipal del PPC: 

8.  Adequació del solar del carrer Maurici Vilomara, 14 per permetre l’ús veïnal i 
solucionar problemes de salubritat i seguretat 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta la proposició i explica que el 
solar del carrer Maurici Vilomara, 14, del barri de la Font d’en Fargues, està en molt mal 
estat des de fa anys i és motiu de queixes per part dels veïns. Comenta que és un espai 
de 1.242 metres quadrats i pensa que es podria adequar per a diferents usos, amb la qual 
cosa demana que es faci i es permeti als veïns el seu ús. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, manifesta el vot a favor del seu grup, tot i 
que diu que li hagués agradat que la proposició fos més ambiciosa i inclogués altres 
solars que estan en la mateixa situació. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup i demana que l’ús que es faci del solar sigui consensuat amb els veïns dels edificis 
del voltant i compatible amb el seu dret al descans. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta el vot a favor del seu grup i 
recorda que, respecte als temes de salubritat i seguretat, sempre es fan totes les 
actuacions de neteja i manteniment que pertoca. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, aclareix que el solar 
del carrer Maurici Vilomara, 14, és municipal però està envoltat de solars de privats, amb 
la qual cosa rep una qualificació de 6A, que significa parc de nova creació. Ara bé, 
especifica que de moment no poden fer cap proposta concreta per a adequar el solar, i diu 
que això serà possible quan sigui tot municipal. Amb tot, mostra el seu acord en fer un 
manteniment i neteja sempre que sigui necessari, per la qual cosa expressa el vot 
favorable del seu grup. 
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El senyor Torrubiano comenta que ja sabia que està qualifica de 6A i, després, opina que 
la neteja que es fa de forma rutinària no deu ser efectiva, perquè és evident que està en 
mal estat. 

S’aprova per majoria absoluta. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

Del Grup Municipal de BComú: 

9. Declaració per a instar el Govern de l’Estat i la Generalitat per adoptar mesures 
en relació amb l’habitatge 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, presenta la proposició i 
exposa diferents dades sobre el mercat immobiliari de la ciutat de Barcelona. En primer 
lloc, comenta que el 31% dels habitatges són de lloguer, la qual cosa significa que 
500.000 persones viuen sota aquest règim de tinença. En segon lloc, explica que és una 
de les ciutats de l’Estat on les famílies fan més esforç per pagar el lloguer, en comparació 
amb Madrid, València o Bilbao. En tercer lloc, constata la pujada de preus de lloguer tant 
a la ciutat com a les ciutats de l’àrea metropolitana, i la necessitat d’actuar normativament 
des dels òrgans competents, que són la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol. En 
quart lloc, fa referència a la modificació de la Llei d’arrendaments urbans estatals, que 
permet l’augment del lloguer passats els tres primers anys, i considera que és evident la 
necessitat de modificar-la. I en cinquè lloc, menciona que la Generalitat té previst 
presentar una nova Llei d’arrendaments a partir de setembre.  

Per tot això, insta el Govern de l’Estat a derogar les modificacions de la LAU 2013 i limitar 
les pujades de preu entre contracte i contracte de lloguer, d’acord amb els preus de 
referència de la zona, l’estat de l’habitatge i altres característiques. També insta el Govern 
de l’Estat a suprimir els privilegis fiscals dels fons d’inversió per tal de frenar les inversions 
especulatives que expulsen els veïns dels seus barris. 

Així mateix, insta la Generalitat de Catalunya a introduir l’índex de preus de referència en 
la futura Llei d’arrendaments urbans catalana, així com que utilitzi l’índex esmentat per 
limitar els preus dels lloguers i que l’esforç de les famílies per pagar el lloguer s’inclogui 
com un indicador indispensable perquè es puguin articular polítiques d’habitatge per 
regular els preus del lloguer segons els ingressos de les famílies. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, comparteix el diagnòstic que ha presentat 
el senyor Valls però no les mesures que preveu dur a terme. Pensa que, amb elles, no se 
solucionen els problemes de lloguer, ja que es redueix la seguretat jurídica i també el dret 
a la propietat. Expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta l’abstenció del seu grup i opina 
que la declaració és una autolloança innecessària per part del Govern. Recorda que el 
seu grup va votar en contra del Pla de l’habitatge presentat pel Govern i pensa que és 
coherent, en aquest cas, abstenir-se. 

Assenyala que, actualment, el 20% dels habitatges que es construeixen en sòl públic no 
són destinats a augmentar el parc públic de lloguer. A més, retreu al Govern que no hagi 
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presentat el cens de pisos buits de la ciutat, tal com va prometre que faria. Creu que 
davant la mancança de sòl públic, l’Ajuntament no està actuant amb voluntat de recuperar 
sòl i fa saber que, per aquest motiu, el seu grup va esmenar que calia definir les zones de 
tempteig i retracte de cada barri, cosa que el grup de Govern va acceptar. 

Respecte a la limitació de competències a la qual ha fet referència el senyor Valls, indica 
que la Generalitat té el mateix problema perquè la LAU és competència de Madrid. 

La senyor Julia Calonge Coch, del GMDCs, opina que la proposta demana molt a les 
altres administracions i fa poca autocrítica. Recorda que durant les últimes dècades, el 
PSC i ICV són els grups que han governat a Barcelona, i diu que, actualment, el nivell de 
preus de lloguer és el mateix que l’any 2008. Retreu al Govern que no hagi fet el cens 
d’habitatges buits i calcula que, potencialment, n’hi ha uns 40.000. Pensa que aquestes 
xifres poden influir en els preus de mercat negativament i retreu que no s’hagi fet un 
estudi que ho prevegi. Per tot plegat, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, manifesta el vot en contra del seu 
grup perquè diu que va demostrar el seu compromís amb l’habitatge votant a favor del Pla 
de l’habitatge i retreu a l’equip de govern que hagin estat trenta anys en el poder i no 
hagin construït un parc públic d’habitatges decent. Així mateix, es queixa del superàvit de 
100 milions d’euros que va tenir l’Ajuntament l’any anterior i pensa que, amb aquesta xifra, 
s’haurien d’haver fet promocions d’habitatge i, per tant, no té sentit instar altres 
administracions. Amb tot, expressa el vot en contra del seu grup. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, opina que el problema de 
l’habitatge a Barcelona demana solucions en diferents línies i destaca que el Govern 
municipal està duent a terme diferents actuacions, com ara la captació d’habitatges buits, 
les inspeccions d’allotjaments turístics il·legals, entre d’altres. Constata que el marc legal 
supramunicipal no afavoreix gens l’estabilitat dels lloguers i recorda que la competència 
en habitatge és de la Generalitat però la regulació de sòl, de l’Estat. Pensa que cal un 
marc legislatiu que ajudi a garantir uns preus de lloguer assumibles i, per tot plegat, 
expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Valls agraeix el posicionament dels grups i demana a la Generalitat que no 
s’esperi a constituir una república per endegar aquest tipus d’accions. Diu que no entén el 
posicionament del Grup Demòcrata i assenyala que en l’exposició de motius original es 
preveia una major lloança de tota la feina feta des de la municipalitat, inclòs el mandat 
anterior. 

S’aprova per majoria simple amb el vot en contra del GMDPPC i el GMDDemòcrata, 
l’abstenció del GMDERC-AM i el GMDCs, i el vot a favor de la resta de grups. 

c) Precs 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

10. Que la finca coneguda com «La jungla» pugui tenir un ús i gaudi dels veïns de la 
Font d’en Fargues i del Guinardó 
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La senyora Susana Porcar Portela, del GMDDemòcrata, formula el següent prec, en el 
qual exposa que l’espai «La jungla» ha estat desocupat el mes de maig per ordre judicial. 
Recorda que en el mandat anterior es van iniciar negociacions amb els propietaris de 
l’espai per veure si podia esdevenir d’ús i gaudi dels veïns de la Font d’en Fargues i del 
Guinardó, i afegeix que el Govern va respondre que era un espai qualificat d’equipament 
privat sobre el qual no s’havia valorat la possibilitat comentada. Per aquest motiu, demana 
que s’insti les accions necessàries perquè esdevingui d’ús i gaudi dels veïns de la Font 
d’en Fargues i del barri del Guinardó. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, accepta el prec. 

S’accepta el prec. 

11. Inclusió d’una partida als pressupostos del Districte per a la instal·lació 
d’ascensors i escales mecàniques amb els veïns per millorar l’accessibilitat a 
Montbau 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDPPDemòcrata, exposa que el barri de 
Montbau és dels més envellits de la ciutat i, vist que ha quedat fora del Pla de barris, 
formula el prec, en el qual demana que s’inclogui en els pressupostos una partida per part 
del Districte d’Horta-Guinardó per a la instal·lació de mesures com ascensors i escales 
mecàniques, consensuades amb els veïns, que ajudin a millorar l’accessibilitat. 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller de Societat i Educació, respon que no accepta el prec 
perquè el present mandat no té contemplat fer aquest tipus d’actuacions al barri de 
Montbau. Ara bé, fa saber que s’està millorant la mobilitat mitjançant els ajuts que es 
donen a edificis que vulguin posar ascensors, tal com assenyala el PMU del març del 
2011. Afegeix que també s’està treballant en la tercera fase d’arranjament del carrer 
Harmonia i en el bus de barri. 

El senyor Puelles es queixa del fet que es deixi un barri sense inversions i retreu al nou 
Govern que no s’hagi posat en contacte amb cap veí per fer-los saber les opcions que 
tenen amb el Pla d’ascensors. 

Es rebutja el prec. 

Del Grup Municipal de Cs: 

12. Millora en la xarxa de les línies de bus de barri 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, informa que el següent prec s’ha 
transaccionat amb el Govern. Exposa que la nova xarxa de bus, la finalització de la qual 
està prevista per al 2018, no inclou línies de barri com ara la 114, la 117, la 119 i la 185, 
que actualment són fonamentals per als veïns d’Horta-Guinardó. Assenyala que en tots 
els barris hi ha hagut queixes per aquest fet i que demanen millores en el servei, 
modificacions en els trajectes, creació de noves línies i altres aspectes, per la qual cosa 
demana al Govern del Districte que realitzi un pla de treball consensuat amb els veïns per 
determinar les millores necessàries a tota la xarxa de bus que afecta el districte. 
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El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, agraeix la 
transacció i recorda que el seu equip va posar en marxa els busos de barri en dies festius, 
així com un procés participatiu i de treball amb diversos veïns del districte. També li fa 
saber que el 185 s’ha desdoblat, cosa que denota que estan treballant en el que comenta 
el senyor Ortiz, i diu que abans de la tardor del 2018 es procedirà a incrementar i definir 
línies de bus i alguns defectes de la xarxa. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

13. Que s’iniciïn els treballs per a tramitar l’instrument urbanístic més adequat pel 
que fa als blocs de pisos per al reallotjament de les famílies que actualment 
viuen en zona de parc. En aquest sentit, que es canviï la ubicació de la 
construcció d’aquestes edificacions 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, exposa que l’any 2010 es va aprovar 
una modificació del Pla general metropolità que preveia la construcció de diversos blocs 
de pisos entre el carrer Tenerife i el carrer Francesc Alegre. Ara bé, assenyala que aquest 
espai compta amb una zona de jocs infantils i la pista poliesportiva de Can Baró, fet que 
l’han convertit en un espai central per als veïns del barri. Per aquest motiu, formula el 
prec, en el qual demana al Govern que treballi amb l’Àrea d’Ecologia Urbana per 
implementar un canvi d’ubicació en la construcció d’aquestes edificacions i s’iniciïn els 
tràmits per fer una permuta dels espais afectats buscant altres ubicacions disponibles. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que el Govern 
està treballant en el que demana en el prec, i informa que una de les qüestions que es 
tractaran amb l’estudi de l’avantprojecte són les pedreres de Can Baró i les vores del parc. 
Diu que a partir d’aquesta definició de les voreres podran veure fins on arriba el projecte 
del parc dels Tres Turons. 

Amb tot, accepta el prec i mostra el seu acord a buscar un instrument que permeti 
estudiar la reubicació dels habitatges de reallotjament. 

El president dóna la paraula a dues intervencions veïnals. 

La senyora Elisabet Higueras, en nom de la Plataforma de Can Baró, constata que la 
majoria de veïns que han acudit al Plenari són membres de la Plataforma i mostra la seva 
preocupació per la zona afectada l’any 2010, de la qual fa saber que no va comptar amb 
el vistiplau dels veïns. Indica que, actualment, la zona afectada és un espai central en el 
barri al qual hi va molta gent, tant grans com petits, i troba impensable que d’un dia per 
l’altre se’n prescindeixi, ja que pensa que afectaria la cohesió social i la convivència. A 
més, destaca que és l’única zona plana del barri. 

Explica que la Plataforma es va constituir en assemblea amb l’objectiu de preservar la 
zona i pensa que hi ha altres ubicacions on es pot edificar. Opina que qualificar la zona de 
solar és insultant i fa saber que l’Associació de Veïns també acompanya a la Plataforma 
en la seva voluntat de preservar l’espai. Afegeix que el barri té un problema seriós de 
manca de transport públic i creu que la solució de mobilitat passa per altres canals sense 
la necessitat d’obrir el vial i generar més trànsit. 
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Pel que fa a l’habitatge, opina que s’hauria de veure quins veïns dels carrers Labèrnia i 
Maria Labèrnia volen o necessiten ser expropiats, i planificar l’expropiació en funció de la 
necessitat. Demana que es faci un cens de pisos buits i es busquin altres solucions, i 
pensa que no cal fer cinc blocs d’edificis. 

El senyor Jorge Morales, en nom propi, retreu al Govern que parli de la voluntat que té de 
fer participar la ciutadania en la presa de decisions i opina que té molt de camí per 
recórrer en aquest àmbit. Pensa que el Districte no està fent res amb què se senti 
identificat ni representat, i té la sensació que no hi ha espais on pugui dir la seva. 

La regidora del Districte informa que no podrà assistir a la reunió convocada amb els 
veïns el dia 20, però assenyala que la intenció és posar solució a la situació comentada. 
Mostra el seu desacord amb el fet que no existeixin espais de participació i recorda que, a 
Can Baró, sempre es fan dos consells de barri l’any, a part de les reunions que puguin 
sorgir quan la ciutadania ho demana. A més, subratlla que des del primer dia el Districte 
està parlant amb l’Associació de Veïns de Can Baró. 

Anuncia que el Govern és conscient que la plaça és un espai molt important per al barri, i 
fa saber que en el moment d’implantació va rebre moltes crítiques. Diu que la idea és 
mantenir-la com l’espai de cohesió social que és i mostra la voluntat de buscar un encaix 
amb la planificació urbanística prevista. A més, comenta que els habitatges de 
reallotjament no es faran durant el mandat, i diu que no es perdrà cap tipus d’espai. 
Afegeix que la intenció de reunió del dia 20 és buscar un espai on situar els habitatges de 
reallotjament i alhora mantenir l’estada i l’espai esportiu de la plaça. 

S’accepta el prec. 

14. Que el projecte de superilla a Horta s’implementi amb el màxim consens, que 
prevegi àrea verda en el seu àmbit i la construcció d’un aparcament soterrat al 
CEM d’Horta (o alternativa) 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMERC-AM, exposa els motius del prec, entre els quals 
cita que: u, perquè l’oferta de places d’aparcament al barri d’Horta és insuficient; dos, 
perquè l’oferta i la qualitat del transport públic a l’àrea metropolitana és insuficient per 
aconseguir que la gran majoria de la ciutadania prescindeixi del vehicle privat, i tres, pel 
fet que es retirés la part del projecte de la segona fase de reforma del CEM Horta que 
preveia un aparcament soterrat. 

Per aquest motiu, formula el prec i demana que el projecte de superilla d’Horta sigui fruit 
del màxim consens entre la ciutadania, les entitats i els grups polítics, i suposi la mínima 
pèrdua de places d’aparcament en superfície possible. També demana que es faci un 
estudi per la implantació de l’àrea verda en l’àmbit de la superilla i que, si escau, es 
contempli la construcció d’un aparcament soterrat al CEM Horta. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que accepta el 
prec perquè s’ha transaccionat i perquè el treball que s’està fent amb la superilla ja preveu 
tot el que s’ha comentat en el mateix. Especifica que la superilla d’Horta s’està treballant 
des de fa més d’un any amb els veïns per poder consensuar quines són les actuacions 
que es faran durant el mandat. 
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S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PPC: 

15. Mesures per evitar accidents al mirador del Turó de la Rovira 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, formula el següent prec i exposa que 
el Turó de la Rovira és un mirador privilegiat de la ciutat que, a part de significar un 
important espai patrimonial, ha guanyat popularitat en els darrers anys i, de retruc, visites 
tant de turistes com de barcelonins. Ara bé, mostra la seva preocupació per l’incivisme 
que s’hi practica i pel risc d’accidents que té, per la qual cosa demana a l’equip de Govern 
que prengui les mesures necessàries per evitar el risc d’accidents en el mateix. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, respon que accepta el prec perquè continuarà prenent 
les mesures de prevenció necessàries per evitar el risc d’accidents al mirador del Turó de 
la Rovira. Indica que durant el mandat s’han posat en marxa mesures, com per exemple la 
instal·lació de la barana de seguretat, el desplegament d’agents cívics, la millora de la 
senyalització i seguretat a tota l’àrea, i altres aspectes per gestionar millor l’impacte 
turístic, com per exemple la instal·lació de lavabos o la gestió de la neteja. 

S’accepta el prec. 

16. Barana a les escales en la Ronda Guinardó (alçada número 120) 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que al carrer del Telègraf, 120, 
l’accés que hi ha des del pas de vianants fins a la vorera es fa amb una escala que salva 
un desnivell de dos metres. Ara bé, comenta que el desnivell té una barana inacabada 
que deixa espais buits de més d’un metre, per la qual cosa demana al Govern que 
l’adeqüi per garantir-ne la seguretat. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, del GMDBComú-E, respon que les baranes que hi ha 
actualment es van posar quan es va fer la ronda del Guinardó i aclareix que en aquell 
moment complien la normativa vigent. Diu que accepta el prec i que el Districte farà una 
sol·licitud a Infraestructures Vials perquè arreglin les baranes, ja que és l’òrgan encarregat 
d’aquests aspectes. 

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal de Cs: 

17. Comunicacions dels ciutadans amb el Districte 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, exposa que hi ha diversos mecanismes de 
participació per fer arribar opinions i queixes al Districte, i diu que un d’ells són les 
preguntes. Ara bé, lamenta que en molts casos no se’ls doni resposta i diu que això 
dificulta la tasca dels grups de l’oposició. Per aquest motiu, formula la pregunta i pregunta 
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al Districte si té una estadística dels diferents tipus de comunicacions que hi estableix la 
ciutadania, quin és el tipus de petició que es fa per canal i si s’ha respost o no. 

El conseller tècnic respon que la majoria de comunicacions que té l’Ajuntament amb la 
ciutadania se centralitzen a través de l’aplicatiu IRIS. Informa que aquest programa fa una 
fitxa i que hi ha una auditoria ISO que va comptar que, només el 2016, van entrar 2.464 
fitxes al districte d’Horta-Guinardó, la mitjana del temps de resposta de les quals és de 
19,04 dies. 

e) Seguiment proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

18. Gestions realitzades per a recuperar patrimoni d’Horta-Guinardó 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, demana que s’informi de les gestions 
realitzades en relació amb la petició de continuar prioritzant actuacions per recuperar el 
patrimoni d’Horta-Guinardó i posar-lo a disposició dels veïns, tal com es va aprovar en el 
Plenari del 6 d’octubre de 2016. 

El conseller tècnic contesta que s’han obert diferents línies de treball en matèria de 
patrimoni, la primera de les quals és la creació d’una Taula de Memòria i Patrimoni per 
coordinar totes les actuacions en aquesta línia. Indica que s’ha fet una suspensió de 
llicències molt important al barri per poder treballar amb calma la protecció de les Cases 
de Periodistes, la Font d’en Fargues, el casc antic d’Horta, i altres espais. Fa saber que el 
Govern ha perseguit els temes de «La jungla», Can Giol i la Casa del Fotògraf perquè els 
propietaris posessin al dia el patrimoni i diu que s’està impulsant l’expropiació de Torre 
Garcini. Afegeix que s’ha treballat amb el COAC, així com amb la vocalia de patrimoni de 
la Font d’en Fargues i amb El Pou. 

Del Grup Municipal de Cs: 

19. Abans del proper Plenari s’informi de totes les actuacions previstes de nous 
aparcaments en superfície, zones verdes d’aparcament o aparcaments soterrats 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, demana al Govern que presenti l’informe 
sobre la pèrdua de places d’aparcament abans del proper Plenari, i que hi exposin totes 
les actuacions previstes, tant d’aparcaments en superfície com de zones verdes o 
aparcaments soterrats, així com s’inclogui el nombre de places d’aparcament que han 
desaparegut des de l’inici del mandat. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, respon que el 
Govern està estudiant diversos espais d’aparcament soterrat a Teixonera, al carrer Albert 
Llanas de Can Baró, el carrer Tous del Guinardó o altres carrers de la Font d’en Fargues. 
Tot i això, assenyala que els veïns van desestimar algunes opcions i el Govern està 
habilitant millores pel bé comú intentant millorar el transport comunitari i la zona verda. 
Així mateix, destaca que s’estan treballant altres opcions en els diversos barris del 
districte. 
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Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

20. Catàleg patrimonial dels diferents barris del districte i treball d’un pla especial 
de protecció 

El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que el 4 de maig de 2016 es va 
aprovar una proposició en la qual el Govern es comprometia a actualitzar el catàleg 
patrimonial dels diferents barris i a treballar per la creació d’un pla especial de protecció 
de patrimoni als barris d’Horta, Font d’en Fargues i el Guinardó. Demana en quin punt 
està el pla especial. 

El conseller tècnic respon que uns dies enrere, la Comissió de Govern va aprovar la 
suspensió de llicències en el casc antic d’Horta, la qual cosa significa plaça Eivissa i 
entorns, plaça Bacardí, entorn del carrer Campoamor i Sales, Cases dels Periodistes de 
Can Baró i Cases dels Periodistes de Font d’en Fargues. Constata que la voluntat del 
Govern és protegir el patrimoni i demana prudència a l’hora d’anunciar actuacions de 
protecció per evitar inflacions de preu o atacs d’entrades de llicències d’enderroc. 

E) Declaracions institucionals: 

21. Resposta a l’agressió feixista ocorreguda al barri del Guinardó 

La senyora Beatriz Martínez, consellera del GMDBComú-E, llegeix la declaració. 

«En resposta a l’agressió feixista al barri del Guinardó, el Districte d’Horta-Guinardó 
acorda: 

»Manifestar el rebuig contra tot tipus d’agressió de caire masclista, racista, LGTBIfòbic i 
per motiu ideològic. 

»Demanar i reiterar el rebuig públic davant dels creixents grups de caire feixista que es 
desenvolupen en els nostres barris i que cohibeixen la convivència dels veïns i les veïnes. 

»Solidaritzar-se amb totes les víctimes d’agressions d’odi per motius de gènere, ideologia, 
procedència, religió, sexualitat i d’altre índole, així com donar suport des dels diferents 
mecanismes de les administracions públiques que treballin per l’atenció de les víctimes i 
la no discriminació. 

»Vetllar i establir un compromís públic per a que no es tornin a desenvolupar agressions 
contra l’activisme social al territori. 

»Fem una crida a tothom a adherir-se al manifest i a participar a la mobilització del 9 de 
juliol. No passaran.» 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, expressa el posicionament a favor del 
seu grup, però retreu que el grup que presenta la declaració no hagi volgut fer cap 
transacció per incloure la condemna de qualsevol tipus de violència. Pensa que en 
aquesta declaració s’obvien molts casos de violència i fa referència a l’episodi ocorregut el 
16 de maig de 2015, quan una persona va decidir irrompre violentament a la carpa del seu 
grup. 
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El president aclareix que el tema de la declaració no respon al comentari del senyor 
Torrubiano. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, informa que la declaració ve precedida 
per uns fets ocorreguts al Guinardó i demana al Govern que faciliti a la persona agredida 
les eines perquè pugui utilitzar els serveis que la Generalitat ofereix en aquest tipus de 
casos. 

El conseller tècnic retreu al senyor Torrubiano que el seu grup no fes cap aportació a la 
Junta de Portaveus quan es va tractar el tema de la declaració. Després, respon al senyor 
Barahona que des del Districte es va informar la Generalitat dels fets ocorreguts i que, a la 
declaració, s’han afegit les eines que preveu tant l’Ajuntament com la Generalitat i altres 
administracions per abordar aquestes situacions. 

22. Dia mundial de persones refugiades 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, procedeix a llegir la declaració. 

«El Districte d’Horta-Guinardó acorda:  

»En primer punt, reconèixer l’esforç i solidaritat de la societat i les organitzacions 
catalanes vers les persones que busquen protecció internacional, així com exigir a les 
institucions públiques que confiïn i impliquin més la societat civil en l’elaboració de 
polítiques d’acollida i de suport de les persones refugiades. 

»En segon punt, que en l’elaboració d’aquestes polítiques es prioritzin els col·lectius més 
vulnerables: infants, dones, persones amb problemes de salut, víctimes o potencials 
víctimes de tràfic d’éssers humans, persones LGTBI, etcètera. 

»En tercer punt, rebutjar l’acord entre els estats membres de la Unió Europea i Turquia 
per al control dels fluxos migratoris que ha acabat agreujant les deficiències en termes 
humanitaris. 

»En quart punt, constatar el fracàs de la política d’acollida europea. Exigim una revisió 
profunda d’aquesta i defensar un sistema comú d’asil que harmonitzi criteris per acollir i 
integrar persones refugiades que eviti preferències entre països i estableixi vies d’entrada 
segures i legals. 

»En cinquè punt, denunciar la manca de voluntat del Govern espanyol en executar els 
compromisos adquirits amb la Unió Europea per la reubicació i el reassentament de 
persones refugiades. 

»Sisè punt, donar suport a la voluntat d’acollida de persones sol·licitants d’asil per part de 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en el desplegament del Programa 
català de refugi que actuaria com a complement del programa estatal i a favor de les 
persones no cobertes per aquest últim. 

»En setè i últim punt, que des del Govern municipal del Districte es duguin a terme 
mesures de conscienciació i sensibilització a través de les xarxes socials i altres vies, així 
com activitats i suport a les accions impulsades des de les entitats del districte i la 
ciutadania.» 
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El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, indica que en un principi volia abstenir-se 
però, tot seguit, expressa el posicionament en contra del seu grup perquè considera que 
la Generalitat no respon seriosament a les polítiques d’acollida dels refugiats, cosa que es 
fa palesa amb l’oferta que va fer de 301 places per a refugiats, quan se’n necessitaven 
4.500 segons el president de la Generalitat. 

El senyor Pérez diu que la voluntat del Govern català en acollir persones refugiades 
sempre ha estat més gran que la del Govern espanyol i, a més, destaca que és 
competència del Govern de l’estat repartir les places. 

23. Recolzament col·lectiu LGTBI 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, i el senyor Raüal Barahona Ferré, del 
GMDERC-AM, llegeixen la declaració: 

«Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones a la diversitat afectiva i 
a viure amb igualtat de drets rebutjant tota forma d’homofòbia, bifòbia o transfòbia i 
declarant el districte lliure de violències vers el col·lectiu LGTBI. 

»Declarar el districte compromès amb la diversitat afectiva i treballar en programes de 
recolzament del col·lectiu LGTBI per l’eradicació de tot tipus de violència cap a elles, 
especialment [les que] són més vulnerables com les persones adolescents, les persones 
grans i les persones trans i intersexuals. 

»Adherir-se a la commemoració d’entitats i institucions amb motiu del dia 28 de juny, Dia 
per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, transsexual, intersexual, i ubicar a la façana del 
Districte la bandera amb els colors de l’Arc de Sant Martí. Fer el mateix el 26 d’abril, Dia 
de la visibilitat lèsbica, el dia 17 de maig, Dia internacional contra l’homofòbia i la 
transfòbia, el 20 d’octubre, Dia internacional a favor de la despatologització Trans donant 
suport a les diferents accions polítiques promogudes i programant actes coeducatius i 
igualitaris a la ciutat.» 

«Punt quart. Instar el Govern espanyol a desplegar la llei que s’aprovi al Congrés dels 
Diputats com a resultat de la proposta de Llei, ara mateix en tràmit, Ley contra la 
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características 
sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales, Llei d’igualtat LGBTI, registrada el passat 4 de maig al Congrés dels 
Diputats. 

»Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat a seguir desplegant la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per garantir els drets LTBI+ i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
Que continuï donant suport a les administracions municipals i supramunicipals a 
desenvolupar els continguts i mesures de la llei i per a la creació d’un servei d’atenció a 
les víctimes, així com activar els mecanismes sancionadors previstos a la llei. 

»Sisè. Instar l’Ajuntament de Barcelona a seguir desenvolupant els continguts i mesures 
de la llei que li corresponguin, sobretot aquells referents a l’àmbit educatiu, la formació 
dels treballadors i treballadores municipals, de la policia local, la creació d’un servei 
d’atenció a les víctimes i l’elaboració d’un protocol de denúncia i d’actuació en casos 
d’agressions i discriminacions. 
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»I setè i últim. Comunicar els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, el Govern espanyol i a l’Observatori contra l’Homofòbia i publicar-los als 
mitjans de comunicació municipals.» 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora-presidenta en funcions aixeca la 
sessió a les 22.32 h. 

 

 

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

 


