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Desenvolupament de la sessió 

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

Tot seguit, reconeix la tasca de les conselleres Elsa Plaza, del GMDBComú-E, i Roser 
Nogués, del GMDDemòcrata, les quals han renunciat al seu càrrec recentment. Anuncia 
que l’obsequi que tenia el Govern per a la senyora Plaza li fa arribar al seu grup, ja que no 
ha pogut assistir a l’acte, i després dóna l’obsequi corresponent a la senyora Nogués. 

La senyora Roser Nogués i Alonso, del GMDDemòcrata, agraeix l’ajuda que van lliurar-li 
els tècnics en el moment que va arribar al Districte i diu que s’emporta un molt bon record 
de tots ells. 

La sala aplaudeix. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 
2016 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

1.  Donar compte del decret d’Alcaldia de 12 de gener de 2017 de nomenament de la 
Sra. Lina Huélamo Soriano com a membre del Consell Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 14 de febrer 
de 2017 

El President informa de la part dispositiva del decret i de la data de presa de possessió i 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 i es dóna per comunicat el despatx d’ofici.  

3. Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte inicia la seva intervenció parlant de les mesures sobre polítiques 
socials i d’igualtat, entenent la igualtat en un sentit ampli que va més enllà de les 
qüestions de gènere. Recorda que el present mandat ha aprovat una mesura de gènere 
sobre transversalitat perquè les polítiques de gènere impregnin tota la política municipal i 
anuncia que això ha tingut efectes en el pressupost de l’Ajuntament per al 2017. Fa saber 
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que les xifres estan disponibles al web de l’Ajuntament i destaca que, de cara als 
pressupostos del 2018, el Districte d’Horta-Guinardó serà pioner a l’hora d’aplicar aquesta 
revisió dels pressupostos amb perspectiva de gènere en l’àmbit de districte. 

Després, subratlla que el mateix dia del Plenari s’ha anunciat la posada en marxa d’un 
nou sistema de tarificació social per a les places de les escoles bressol que s’adaptarà a 
la renda de la població. Comenta que l’objectiu és que la gent pagui en funció del que té, i 
diu que amb aquesta nova tarificació, una mica més del 60% dels usuaris actuals pagaran 
menys del que paguen a hores d’ara. Lamenta que la Generalitat hagi deixat de pagar la 
part que li correspon de les escoles bressol i que els ajuntaments hagin d’assumir-ne la 
responsabilitat, i pensa que aquest no és motiu per no aplicar tarifes més igualitàries. 

Seguidament, destaca que el 3 de desembre es va celebrar el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat i comunica que, arran de l’impuls del Consell de Persones 
amb Discapacitat, s’editarà una guia d’entitats que treballen en aquest sector. Pensa que 
és molt important seguir treballant per la igualtat i la garantia dels drets de totes les 
persones, i reconeix la tasca que s’ha fet en aquest tema en l’àmbit de ciutat. 

Fa referència al col·lectiu de gent gran i comenta que un dels reptes que té la ciutat és fer 
front al progressiu envelliment de la seva població. Després, menciona la Jornada de 
Voluntariat de la Gent Gran d’Horta-Guinardó, coorganitzada pel Districte i la Facultat de 
Psicologia de la UB, de la qual es mostra orgullosa, i recorda que el districte acull el segon 
campus més important de la UB al recinte de Mundet. Opina que és un plaer poder 
treballar amb la universitat i les institucions per la millora de la vida de la gent gran i pensa 
que s’ha de seguir potenciant aquest vincle. En aquest sentit, parla de la feina que s’està 
fent per tirar endavant el nou casal de gent gran al barri de Sant Genís, i la feina per a un 
nou casal de gent gran a Torre Garcini. Creu que aquests espais han de ser llocs d’ofici i, 
alhora, espais d’implicació i de treball personal que han de servir de nexe relacional. Així 
mateix, pensa que són espais molt importants i diu que per aquest motiu el Districte hi 
destinarà més recursos. 

Tot seguit, procedeix a comentar els avenços en polítiques de mobilitat i destaca la 
finalització de les obres dels carrils bici del carrer Marina, Alcalde de Móstoles i travessera 
de Gràcia. Diu que cal continuar treballant per ampliar la xarxa de carrils bici amb 
l’objectiu que els vianants i els ciclistes no hagin de competir pel mateix espai i restant 
espai al cotxe privat. 

Respecte a la nova xarxa de bus, comenta que la seva implantació suposarà un canvi 
important en la manera que ens movem en superfície i destaca que al districte s’han 
celebrat dues sessions de debat amb els veïns per a poder discutir-ne els canvis amb els 
barris. Concreta que un s’ha fet al barri del Guinardó i l’altra a la zona alta, i fa saber que 
la informació resultant està disponible a la pàgina web decidim.barcelona. 

Després, parla de la superilla que es vol implantar a Horta i subratlla que el Govern s’ha 
trobat amb diverses entitats, com ara la Coordinadora d’Entitats, l’Associació de Veïns 
d’Horta, col·lectius i entitats de joves i també comerços i associacions de comerciants. 
Especifica que la darrera trobada va ser el dijous anterior amb les AMPA i les escoles del 
seu entorn, i anuncia que d’aquestes trobades en resultarà una proposta inicial que, 
després, el Govern compartirà amb els veïns en una primera assemblea convocada al 
mes d’abril. Pensa que el procés de la superilla només tindrà sentit si es comparteix amb 
el teixit social i els veïns. 



 
 
 

4 

Tot seguit, assenyala altres actuacions que s’estan fent als barris del districte i destaca 
que, el mateix dia del Plenari, el Govern oficialitzarà les obres del mercat de Vall 
d’Hebron-Teixonera. Comenta que suposen més de deu milions d’euros. Afegeix que 
també s’estan treballant en altres obres menors, com ara l’actuació del carrer Harmonia, 
l’ascensor inclinat de la davallada de Gallecs, entre d’altres, i especifica que, en total, el 
Districte ha finalitzat vint-i-set intervencions de millora a l’espai públic, entre les quals 
menciona el condicionament i la pista de la Clota per a patinatge i hoquei patins, les 
millores d’accessibilitat a parades de bus de Sant Genís o els sortidors del llac del pla de 
Montbau. Afegeix que el pressupost executat per tots aquests temes supera els 800.000 
euros i diu que també s’han fet moltes altres intervencions als equipaments del districte. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, saluda els assistents i apunta que, de 
forma excepcional, aprofitarà aquest torn de paraula per centrar-se en un dels temes que 
ha generat polèmica durant les darreres setmanes al districte, que és el concurs per la 
gestió del bar del Mas Guinardó. Pensa que la gestió del concurs ha estat absolutament 
opaca i es queixa de l’escàndol produït en el tram final, ja que hi va haver un error de 
lectura. A més, opina que hi ha un vincle preocupant amb altres licitacions que han tingut 
lloc al Districte durant la present legislatura i creu que la manera de fer del Govern és molt 
semblant a la manera dels governs anteriors i que, per tant, no han aportat cap canvi 
significatiu. 

Recorda que al barri de Guinardó hi ha una lluita veïnal des de fa anys per la 
democratització de la gestió del casal del Mas Guinardó, i diu que l’entrada del nou 
Govern va donar esperança a aquesta demanda. Ara bé, assenyala que la publicació del 
concurs per a la gestió del bar està lluny de respondre amb aquestes demandes i es 
queixa del retard de vuit mesos que hi ha hagut en el mateix, ja que estava previst que 
sortís l’abril de l’any anterior i, finalment, es va publicar el gener del 2017. 

A més, subratlla que el nou plec de condicions empitjora el plec anterior perquè 
mercantilitza el servei i no inclou cap de les mesures socials que el Govern havia aprovat 
per fomentar la contractació pública i l’economia social i solidària. Es queixa del fet que el 
concurs es publiqués el dia 2 de gener per tràmit d’urgència i pensa que el Govern ha 
excusat la seva forma d’actuar emparant-se en la llei i en explicacions tècniques. 

També retreu que en el tram final de l’adjudicació hi hagués un error, ja que es van llegir 
malament les ofertes i es va haver de rectificar quaranta-vuit hores més tard. Diu que 
aquest fet sense precedents en la contractació pública ha motivat a les entitats a demanar 
que es repeteixi el procediment amb totes les garanties de transparència. 

Amb tot, opina que els problemes que hi ha hagut en aquest procés no són nous i, per 
aquest motiu, procedeix a llegir un text que va escriure l’Escola UT, que és una escola de 
música del barri, després de l’adjudicació del concurs de l’Escola de Música Municipal de 
Can Fargues, en el qual es queixen dels imprevistos i sorpreses que es van donar durant 
el procés, des de la publicació del concurs en plenes vacances com les condicions del 
plec, que empitjoraven les condicions anteriors, i fins i tot els reajustaments d’última hora. 
Recorda que l’Escola UT quedava en primera posició i l’Escola PAUSA, que és una altra 
escola de música del barri, en segona, i l’Estudi 3, en tercera, però amb els reajustaments 
fets més tard a partir de criteris que no s’havien explicitat als precs, l’empresa que va 
rebre l’adjudicació va ser l’Estudi 3. 
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Mostra la seva preocupació perquè es repeteixin aquest tipus de pràctiques i dinàmiques 
en les licitacions d’espais públics, ja que van en contra de la transparència. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, inicia la seva intervenció recordant que, 
en breu, el Govern ja farà dos anys i que encara no ha revisat el Pla d’equipaments 2006-
2020, punt que estava especificat en el seu programa electoral. Recorda que el pla va ser 
aprovat per unanimitat durant el mandat del 2004-2007, i pregunta si el revisaran o no. 

Tot seguit, parla del superàvit que ha tingut l’Ajuntament de Barcelona en l’exercici del 
2016, recorda que és un total de 97,5 milions d’euros i opina que són fruit de la paràlisi del 
projecte de ciutat i de la manca de responsabilitat del Govern envers les inversions als 
barris i els habitatges. Troba incoherent i contradictori que el grup que governa es 
queixés, durant la legislatura anterior, quan estaven a l’oposició, del fet que quedessin 
diners sense adjudicar per a projectes, i que ara facin el mateix. 

Després, assenyala que els centres de Serveis Socials del districte d’Horta-Guinardó són 
els que tenen un temps d’espera per a una primera visita més alt de tota la ciutat, 
concretament de 56 dies en el de la Vall d’Hebron, 52 en el del Guinardó i 47 en el del 
Carmel. Demana al Govern que prengui mesures per a corregir-ho. 

Seguidament, fa referència a la presentació que va fer el Govern el 14 de febrer de 2017 
sobre el Pla de barris a Sant Genís i Teixonera i es queixa de la manca de polítiques en 
habitatge, així com del fet que poques hores abans del Plenari el seu grup hagi rebut 
quinze pàgines que parlen sobre aquest pla. 

Continua la seva intervenció parlant de la seguretat i diu que durant el 2016 han 
augmentat un 5% els furts en el districte, que han estat més de 100.000, per la qual cosa 
demana que es posi en marxa un pla de seguretat. També demana a la regidora que doni 
una explicació sobre la festa que es va organitzar el 24 de febrer i que, suposadament 
comptava amb el permís del Districte, a l’espai públic de la plaça del Nen de la Rutlla. 
Explica que, segons ha pogut saber, els veïns desconeixien l’esdeveniment i pregunta 
com ha pogut passar una cosa així. A més, indica que va haver-hi moltes queixes als 
Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana, i demana quin cost van tenir els desperfectes 
que van ocasionar. 

Lamenta que el Govern no faci cas de les queixes d’aquest tipus i posa com a exemple el 
fet que, en la darrera Audiència Pública, un dels veïns demanés més seguretat per 
prevenir els furts que s’estan produint al barri de Font d’en Fargues, especialment a 
persones grans. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, pensa que la millora de mobilitat als 
barris del districte ha de ser una de les màximes prioritats del Govern i ha de comptar amb 
una participació real dels veïns i del teixit social dels barris, cosa que ara no succeeix 
perquè pensa que la participació es basa en activitats d’informació però no de presa de 
decisions. 

Mostra el seu acord amb l’ampliació dels carrils bici a la ciutat però demana que es doni 
més informació a les zones afectades i que es plantegi la possibilitat d’implantar el Bicing 
elèctric a les zones altes del districte, ja que tenen molts pendents i seria molt convenient. 
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Manifesta l’esperança perquè la nova xarxa de bus inclogui les reivindicacions dels veïns 
sobre els busos 39, 185 i 114 i, seguidament, procedeix a parlar de la superilla d’Horta. 
Pensa que és un canvi important i, per tant, opina que cal fer-lo amb el màxim consens 
possible i amb diverses propostes que es puguin portar a votació en un procés 
participatiu. Opina que, tot i que s’està fent millor que al Poblenou, encara hi ha marge de 
millora i pensa que el Govern hauria d’aprendre de les bones pràctiques que es van fer al 
districte de Gràcia, on es van dur a terme més de cent cinquanta reunions. 

Mostra la seva preocupació per la supressió de places d’aparcament en superfície una 
vegada finalitzada la implantació de la superilla, i creu que cal plantejar alternatives des 
d’un bon començament, com la implantació de l’Àrea Verda amb preferència per a veïns 
al carrer Campoamor, o la implantació prioritària en una primera fase de plataformes 
úniques al carrer Fulton, al carrer Chapí o també a Feliu i Codina. Pensa que d’aquesta 
manera es recuperarien espais per als vianants. 

Tot seguit, manifesta la seva satisfacció per l’inici de les obres de reforma al mercat de la 
Vall d’Hebron-Teixonera i, després, es queixa del tipus de participació que s’està duent a 
terme per al projecte de reforma dels jardins Ravetllat-Pla, ja que considera que és 
informativa i no implica caràcter decisori. Pensa que s’hauria de considerar la proposta del 
Futbol Club Martinenc per a poder fer un espai d’entrenament obert a tots els veïns i als 
usuaris del CEM Guinardó, i repartir l’àrea on estan previstos els sòls urbans a altres 
àrees dels 32.000 metres quadrats dels quals disposarà la nova zona verda. 

Després, parla del concurs del bar del Mas Guinardó i lamenta que la seva gestió en sigui 
deficient, i també es queixa del superàvit de 97 milions d’euros de l’Ajuntament, que creu 
que haurien pogut servir per fer actuacions de rehabilitació al carrer Harmonia o altres 
actuacions a barris amb menys recursos o, fins i tot, començar les obres de cobertura de 
la ronda de Dalt. 

En darrer lloc, opina que el Govern ha de resoldre les reivindicacions veïnals perquè el 
nou camp de futbol de Sant Genís tingui el menor impacte possible sobre les finques 
veïnes i opina que ha de convocar la taula de diàleg. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, es queixa del fet que els grups municipals no 
hagin pogut participar a les trobades que ha tingut el Govern amb les entitats per parlar de 
temes com ara el projecte del Mas Ravetllat-Pla, el Pla de barris o la superilla. Fa saber 
que ha hagut de contactar amb les entitats per esbrinar de què s’ha parlat durant 
aquestes sessions i diu que és una pèrdua de temps. 

Pel que fa als carrils bici, mostra el seu acord amb el fet de fomentar aquest tipus de 
vehicle per construir una ciutat més sostenible, però pensa que cal replantejar-se bé el 
foment d’aquests carrils en el districte d’Horta-Guinardó perquè, segons ha pogut 
observar, no hi ha gaires usuaris de bicis degut a l’orografia del territori. Per aquest motiu, 
pensa que s’ha començat la casa per la teulada i opina que primer s’hauria d’implantar el 
sistema de bicis elèctriques i, després, segons la necessitat, fer els carrils bici. 

Respecte a la superilla, recorda que el seu grup està a favor d’un model de ciutat on les 
voreres siguin més àmplies per tal que els vianants hi puguin passejar còmodament, i 
després valora positivament el fet que s’estiguin celebrant trobades amb les entitats del 
territori per parlar del projecte de la superilla d’Horta. Ara bé, pensa que el ciutadà de 
carrer que no està associat a cap entitat o comerç no té possibilitat de fer sentir la seva 
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veu, i opina que el Govern ha de buscar la manera de fer-ho possible. També pensa que 
s’hauria de celebrar una votació popular on els veïns puguin decidir el projecte de la 
superilla. A més, mostra la seva preocupació pels possibles problemes de mobilitat que 
pot generar la superilla, ja que, segons els càlculs de l’Ajuntament, el nombre de cotxes 
que passarien per la superilla serien 2.000, xifra molt reduïda respecte als 15.000 que 
actualment passen pel carrer Lisboa. Diu que d’aquests 2.000, n’hi ha molt pocs que 
creuen i demana al Govern que pensi molt bé les actuacions de supressió de places 
d’aparcament, perquè ho troba innecessari i està creant problemes de circulació i mobilitat 
als veïns. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, saluda els assistents i dedica 
unes paraules de suport per a Joana Ortega, Artur Mas i Irene Rigau, que han estat 
inhabilitats durant el mateix dia del Plenari per posar les urnes durant la convocatòria del 
9-N. 

Procedeix a parlar de mobilitat i mostra la seva preocupació per aquest tema, en termes 
generals. Es queixa de la manca de participació real per a decidir els carrils bici perquè 
diu que tenen una implicació molt forta en la vida dels veïns, i demana que es tingui una 
visió de ciutat sense perdre la visió de barri. En aquest sentit, també retreu la manera com 
s’estan duent les decisions sobre la xarxa de bus i la superilla d’Horta. Es queixa del fet 
que els tècnics no donessin informació sobre la posició de les parades d’autobús i 
pregunta a la regidora si és possible tenir-ne una resposta. Pensa que no es poden 
enorgullir del procés de la superilla quan hi ha veus que creuen que dedicar diners a 
aquest projecte és malbaratar recursos. Concreta que aquesta és una queixa que s’ha 
vehiculat a través de la plataforma Change.org i que vol aconseguir que hi hagi més de 
1.000 persones a favor. Pensa que aquest fet ha de fer reflexionar al Govern. 

Finalment, demana en quin punt es troba el procés d’expropiació de Torre Garcini i si 
començaran les obres aviat. 

La regidora celebra que hi hagi hagut tantes intervencions sobre la mobilitat i respon que 
les actuacions que s’estan duent a terme, que inclouen els carrils bici, les superilles i la 
nova xarxa de bus, venen del Pla de mobilitat aprovat durant el mandat anterior amb el vot 
a favor de tots els grups, excepte el del Partit Popular. Afegeix que la idea de les 
superilles ve de l’agenda 21 de Barcelona, que és de l’any 2000. 

Retreu al GMDERC-AM que parli del procés participatiu per la superilla de Gràcia com un 
procés modèlic perquè diu que també va portar molta polèmica, i mostra la seva 
esperança perquè, en el cas de la superilla d’Horta, s’arribi a un consens veïnal, tot i la 
polèmica que pugui haver-hi. A més, pensa que el nou projecte de mobilitat de 
l’Ajuntament és molt valent i ambiciós i reafirma la voluntat del Govern actual per tirar-lo 
endavant i accelerar-lo. 

Pel que fa a la bicicleta elèctrica, comenta que el contracte amb el Bicing finalitza el 2017 i 
diu que, fins llavors, no es podrà fer la introducció de la bicicleta elèctrica, de la qual 
espera que tingui un paper preponderant. Matisa que perquè això sigui així cal preparar la 
infraestructura. 

Respecte a la manca de participació dels grups a les reunions amb els veïns, opina que 
no és certa l’afirmació perquè sí que participen en els processos importants, com el grup 
impulsor de la superilla o els grups de treball de la ronda de Dalt. Ara bé, opina que el 
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Govern no pot permetre que l’oposició estigui present en cadascuna de les reunions que 
fa. 

Quant al superàvit, confirma que ha estat de 97 milions d’euros però afegeix que han 
rebaixat el romanent de Tresoreria en 40 milions d’euros en el mateix procés i, d’altra 
banda, s’han incrementat els ingressos per les plusvàlues immobiliàries, cosa que afecta 
l’increment del preu de l’habitatge. En aquest sentit, parla de les incipients polítiques 
d’habitatge que està posant en marxa el Govern actual. 

Pel que fa a la contractació i als comentaris del GMDCUP-PA, aclareix que el Govern no 
ha empitjorat les condicions de contractació i que segueix compromès amb la contractació 
social i solidària. Afegeix que en els plecs de clàusules per a l’escola de música municipal 
i el bar del Mas Guinardó s’hi van afegir clàusules socials, i retreu que s’hagi parlat 
d’opacitat perquè els concursos s’han anunciat a tot arreu. 

La senyora Gàlvez replica que ha dedicat tota la seva intervenció al tema del concurs 
d’adjudicació del Mas Guinardó perquè pensa que és un tema candent actualment al 
Districte i mostra el seu rebuig a la forma que s’estructura el punt de l’ordre del dia sobre 
l’informe de la regidora del Districte, ja que pensa que serveix perquè el Govern i els 
grups facin publicitat de les seves actuacions. 

Aclareix que allò que preocupa vertaderament al seu grup és que les dinàmiques 
d’adjudicació del Govern es repeteixin amb el mateix esquema que fins ara, és a dir, amb 
endarreriments, amb publicació del concurs en període de vacances i amb canvis d’última 
hora que produeixen que es faci un canvi respecte el que s’ha obert amb anterioritat. 

Al seu parer, encara queda molta feina per democratitzar i millorar el Mas Guinardó, com 
per exemple el bar de la petanca, que segueix obert al públic i hauria de ser només per a 
socis. Pensa que tot això és molt important per dinamitzar el barri del Guinardó. 

El senyor Conde retreu a la regidora que no hagi respost als temes que ha tret durant la 
seva intervenció. Diu que el superàvit de l’Ajuntament sumant els cursos 2015 i 2016 
supera els 200 milions d’euros i es queixa que l’Ajuntament hagi donat a la Generalitat 
45 milions d’euros per a la línia 9 de metro i, en canvi, no hagi utilitzat aquests diners per 
fer millores als barris. 

Seguidament, recorda que en el darrer Plenari el seu grup va denunciar l’esllavissada de 
roques de la pedrera del carrer Tenerife, tema al qual la regidora no va donar resposta i 
pel qual en demana una solució. 

Després, mostra el suport del seu grup amb el foment de la bicicleta a la ciutat però pensa 
que les superilles suposen apostar per un model que atempta contra la mobilitat privada i 
magnifica l’estigmatització negativa dels cotxes i les motos. A més, mostra la seva 
preocupació per l’impacte econòmic que tingui la superilla, degudes les restriccions i 
reduccions del trànsit de vehicles privats. 

En darrer lloc, pensa que cal definir les zones d’actuació elaborant un informe d’impacte 
econòmic i comercial, i un altre informe sobre la mobilitat de la zona afectada. 

El senyor Reig se suma al suport expressat pel conseller Puelles a Artur Mas, Irene Rigau 
i Joana Ortega, i opina que la sentència judicial és una passa enrere en la democràcia 
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espanyola. Aprofita l’ocasió per donar suport a les víctimes de violència homòfoba i 
recorda els nous casos produïts recentment a Berga i a la plaça Espanya de Barcelona. 

Després, comenta els temes que han sortit a l’informe de la regidora i assenyala que, 
segons ha pogut saber, el contracte amb el Bicing s’ha renovat durant un any sense haver 
demanat cap millora en el servei. Creu que es podria haver demanat la implantació de les 
bicis elèctriques als barris més alts de la ciutat. 

Pel que fa a la superilla de Gràcia, reconeix que no va ser un camí fàcil però pensa que sí 
que permet treure’n conclusions i consells de cara al projecte de la superilla d’Horta. 
Concretament, demana que es facin més reunions amb els veïns i entitats del territori. En 
aquest sentit, anuncia que al seu grup li consta que el Govern encara no s’ha reunit amb 
moltes entitats del barri. Finalment, mostra la seva disposició a participar i millorar el 
projecte. 

La senyora Calonge matisa que hi ha un aspecte que no s’està tenint en compte quan es 
parla de les superilles i és que la Vila de Gràcia és una zona gentrificada on molts 
comerços han canviat i han passat a ser bars, restaurants i zona d’oci, en termes 
generals. Creu que això és un aspecte important a tenir en compte perquè quan canvies 
un espai urbà, canvia tot el que l’envolta i afecta moltes qüestions, inclosos els preus de 
l’habitatge. Fa saber que s’ha llegit els informes sobre l’impacte de les superilles i diu que 
un dels efectes que es preveuen és un canvi en el tipus de gent que acabi vivint en el 
barri. 

Respecte a la mobilitat i la nova xarxa de bus, es queixa de la línia 119 perquè no està 
adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, i recorda que aquest tema s’ha portat als 
plenaris des de fa més d’un any. A més, retreu que quan va passar el mateix al districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, on els veïns es van queixar perquè un bus no estava adaptat, el 
Govern va decidir traslladar aquell vehicle a un altre districte. Ho troba lamentable i 
demana al Govern d’Horta-Guinardó que retiri tots els vehicles que no disposen de 
plataformes en bon funcionament i que només s’utilitzin en moments d’emergència. 

El senyor Puelles recorda a la regidora que no ha donat resposta sobre Torre Garcini. 

Pel que fa a la superilla, aclareix que no està a favor de la plataforma Change.org ni el 
que demana, però demana al Govern que faci el possible perquè tota la gent que 
actualment és escèptica en relació amb aquest projecte, s’hi sumi. 

Respecte als jardins de Mas Ravetllat-Pla, demana que s’obri la participació per a discutir-
ne els usos perquè sap que hi ha una possibilitat per a fer horts urbans però també hi ha 
una demanda molt forta per dedicar-lo a espai per a ús esportiu. 

Finalment, recorda que la setmana anterior al Plenari va sortir un informe de la síndica de 
greuges de Barcelona on es demanava al Govern de la ciutat que millorés la seva 
participació, i cita textualment una part del text en la qual es fa referència a la vulneració 
del dret dels veïns a participar en el tràmit de pressupost del 2017. 

La regidora respon que el procés d’expropiació de Torre Garcini segueix el seu curs, que 
és llarg. Matisa que al Govern li hauria agradat arribar a un acord, però que no va ser així. 
Considera que el Govern està demostrant continuadament la seva voluntat per disposar 



 
 
 

10 

d’equipaments públics, i posa com a exemples la recuperació de la gestió pública de 
l’escola bressol i del casal de joves del Guinardó. 

Informa que recull les crítiques sobre la participació i que mirarà com es pot millorar 
aquest tema, i retreu al senyor Conde que critiqui l’Ajuntament per tenir un superàvit tant 
gran perquè diu que la impossibilitat d’invertir-lo ve de les lleis del Govern de Madrid, 
concretament la Llei Montoro sobre la contractació i finances dels ajuntaments, que al seu 
parer suprimeix l’autonomia municipal per gastar allà on vulgui. Fa saber que el Districte 
està treballant per reduir el superàvit i controlar-lo. 

Acaba la seva intervenció dient que el fet de posar unes urnes perquè el poble expressi la 
seva voluntat no hauria de ser mai un motiu d’inhabilitació, i pensa que en tot cas 
s’haurien d’inhabilitar a les persones per casos de corrupció com el que s’ha desvetllat en 
relació amb el Palau de la Música. 

El Consell se n’assabenta. 

d) Mesures de govern 

4. Sobre el Pla de barris 

La regidora del Districte pensa que el Pla de barris és un dels temes que està generant 
més consens i també un procés molt engrescador als barris afectats, que són Sant Genís i 
Teixonera. Fa saber la intenció del Govern d’ampliar els plans de barris en altres edicions 
i aclareix que, tot i que s’estigui duent a terme a dos barris concrets, això no implica que el 
Govern no segueixi fent obres de millora a la resta. 

Recorda que es va començar a parlar del Pla de barris al novembre del 2016 als consells 
de barri, i diu que també es va discutir en el Plenari del desembre del 2016. Així mateix, 
informa que el pressupost per als dos barris és de 15 milions d’euros, dels quals 
12,5 milions d’euros es destinen a inversió d’espais comunitaris o espai públic i habitatge, 
i 2,5 milions d’euros a despesa corrent, que implica programes socials, educatius, de 
salut, culturals, esportius i de dinamització econòmica. En aquest sentit, comenta que 
gràcies a la Llei de barris, el Govern ha après que aquest tipus de plans també serveixen 
per invertir en l’àmbit dels drets socials i econòmics, i no només en construcció i habitatge. 
A més, pensa que les desigualtats socials tenen molts factors i, per tant, s’han d’atacar les 
diferents vessants en les quals s’evidencien, per la qual cosa s’han repartit els diners en 
drets socials, educació, activitat econòmica i urbanisme i ecologia urbana. 

Explica que el Pla de barris té diferents objectius específics, entre els quals s’hi compta la 
reducció de les desigualtats socials, la reducció de les desigualtats en l’educació, en 
l’accés a la cultura, el lleure i l’esport, o també en l’educació de la petita infància. 
Respecte a l’economia, matisa que el pla parla de plans de desenvolupament econòmic i 
també d’economia social, cooperativa i solidària. I, pel que fa la perspectiva d’urbanisme, 
informa que el Pla de barris es preocupa per connectar el barri amb la resta de la ciutat. 

Assenyala que els plans s’han fet amb uns projectes motors que aglutinen diferents 
aspectes, i diu que són tres: la millora dels entorns de Can Soler, que ha de permetre la 
connexió entre el barri i Collserola; la nova escola bressol al barri de la Teixonera; i el 



 
 
 

11 

projecte motor específic per a gent gran activa i un envelliment saludable, que vol millorar 
la qualitat de vida de la gent gran de Sant Genís, un dels barris més envellits de la ciutat. 

Així mateix, subratlla que es preveu recuperar la Bòbila i l’espai de la Campa, així com la 
memòria dels moviments socials dels Agudells i de la Teixonera. Destaca que es vol 
enfortir el teixit social amb diferents equipaments, i pel que fa a l’ecologia urbana, apunta 
que es volen reurbanitzar alguns carrers, com ara el carrer Olvan a Sant Genís, o 
col·locar escales mecàniques a la Teixonera, així com facilitar la connexió entre el barri de 
Sant Genís i el barri de Montbau a través de Vall d’Hebron. 

Acaba la seva intervenció indicant que s’han fet més de deu reunions i que el Govern està 
orgullós del procés. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, expressa que s’abstindran de 
comentar la mesura perquè troba inviable fer-ho amb criteri tenint en compte que el 
document informatiu de la mateixa s’ha enviat als grups polítics unes hores abans de la 
celebració del Plenari. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, es queixa de la manca de 
transparència en el procés participatiu sobre el Pla de barris envers els grups polítics i diu 
que de les deu reunions que ha mencionat la regidora, només s’ha convidat als grups a 
una. Opina que per facilitar la participació, el Govern hauria de fer arribar les actes de les 
reunions i informar sobre les trobades amb els veïns. 

Pensa que els plans de barri haurien de corregir els problemes estructurals dels barris, 
que en el cas de la Teixonera i Sant Genís són problemes d’accessibilitat i mobilitat. Es 
queixa del fet que quasi la meitat dels 15 milions d’euros previstos per al Pla de barris es 
destini a cobrir necessitats que s’haurien de garantir d’una forma ordinària i haurien de 
quedar cobertes amb els pressupostos de ciutat. 

Opina que s’hauria d’abordar un pla integral d’accessibilitat suprimint posts i millorant les 
voreres i els mitjans mecànics per afavorir la mobilitat, i creu que no es poden substituir 
aquest tipus de millores per polítiques socials d’habitatge o educació. Troba que això és 
inadmissible i que és especialment greu donat el superàvit de 97 milions d’euros que ha 
tingut l’Ajuntament el 2016. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, se suma a la queixa expressada pels 
altres grups sobre la manca de temps per analitzar la mesura i també retreu que no s’hagi 
informat als grups de les deu reunions que ha fet el Govern per discutir amb els veïns. 

Pensa que el Pla de barris és un gran titular amb trampa perquè els barris no veuen una 
inversió extraordinària, sinó un moviment d’inversions llargament reivindicades. A més, 
comparteix l’opinió del senyor Torrubiano i creu que les inversions que es preveuen 
s’haurien pogut fer des del pressupost ordinari de ciutat. 

Mostra el seu acord amb la idea del Pla de barris però critica que s’hagi agafat als dos 
barris que van quedar exclosos del darrer pla, i pensa que s’haurien d’incloure partides 
que han quedat desateses. També es queixa del superàvit que ha tingut l’Ajuntament, al 
qual atribueix d’una banda a la Llei Montoro i, de l’altra, a la mala gestió municipal. 
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La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, mostra el seu acord amb les queixes dels 
intervinents anteriors i també retreu al Govern que no hagi convidat als grups a les 
trobades amb els veïns, ja que considera que són espais on es prioritzen les actuacions i 
es prenen decisions importants. Es queixa del document entregat unes hores abans del 
Plenari perquè no hi ha un desglossament d’inversions dels 15 milions d’euros i diu que 
els veïns sí que tenen aquesta informació. 

A més, apunta que hi ha una partida de 700.000 euros per uns vestidors i per la millora de 
la zona de la Campa, partida que considera molt alta. 

Tot i això, celebra que per fi es posi en marxa la nova escola bressol del barri de la 
Teixonera perquè diu que té molts beneficis, tant per als nens com per als pares. Així 
mateix, mostra la seva satisfacció pel fet que el pla prevegi la posada en marxa de les 
escales mecàniques, però retreu que s’incloguin algunes actuacions com ara la 
rehabilitació de finques d’alta complexitat, que creu que haurien de ser actuacions del 
Govern i no s’haurien d’incloure en un pla que vol millorar un barri. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, critica a la regidora pel fet que 
hagi entregat la documentació sobre el Pla de barris als grups tan tard i pensa que és 
despectiu per als grups. També pensa que el pla és un exercici de cinisme perquè parla 
de la ronda de Dalt com una barrera que dificulta la connectivitat entre dos barris, cosa 
que totes les forces polítiques havien reconegut amb un consens que el Govern actual va 
obviar. 

També es queixa que es prevegi una reunió amb l’alcaldessa dintre del procés participatiu 
del Pla de barris, perquè creu que no té sentit, i pensa que cal distingir entre un pla 
d’inversions i un pla de barris per entendre el tipus de necessitats a les quals ha de fer 
front cadascun. Al seu parer, un pla de barris ha de reforçar l’educació i l’ocupació, però 
no és l’eina que es necessita per impulsar una nova escola bressol. Es queixa de la poca 
presència que tenen en el pla les polítiques d’ocupació, que considera molt necessàries, i 
també d’educació de lleure. 

Afegeix la seva crítica al fet que el govern parli de decreixement quan tant a Sant Genís 
com a Teixonera els índexs d’atur són molt alts, i pensa que s’haurien de buscar mesures 
per incentivar l’ocupació. 

La regidora mostra la seva comprensió davant les crítiques pel fet d’haver enviat el 
document sobre el Pla de barris tan tard, però explica que la participació de tantes 
persones en el procés ha estat la causa que ha fet treballar-lo fins l’últim minut. Pensa que 
el Districte s’ha d’acostumar a aquesta nova forma de fer política, que implica tanta 
participació i que potser també significa menys temps per a l’anàlisi dels grups, i mostra el 
seu desacord amb el comentari del senyor Torrubiano sobre la paràlisi social. 

En darrer lloc, respon al senyor Puelles que si vol que el Pla de barris impliqui més coses 
podria demanar al seu grup, que és titular d’Economia a la Generalitat, que recuperi les 
inversions de la Llei de barris. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 
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a) Propostes d’acord 

5. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la qualificació com a vial del 
passatge Arc de Sant Martí, al districte d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, presenta la mesura i 
diu que el pla ajusta el planejament vigent, que és del 1976, per tal que el passatge Arc de 
Sant Martí quedi qualificat com a vial públic i aconsegueixi, d’aquesta manera, que les 
parcel·les que hi ha al davant tinguin condició de solar i, per tant, s’obri un accés per 
aquesta via. 

Assenyala que els objectius són qualificar com a sistema viari els sòls de l’actual 
passatge; redefinir la xarxa viària per tal d’establir un sistema de circulació preferent de 
residents i vianants a l’entorn, i urbanitzar i ajustar les rasants actuals. Informa que el 
quadre de paràmetres de les qualificacions passaria de ser de 20a/9 a 5b, que és la de 
vial. 

La senyora Aridana Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, expressa el vot a favor del seu grup 
perquè és una petició veïnal i una millora per al barri. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta el vot favorable del seu grup i 
opina que finalment es fa realitat una reivindicació del seu grup i de la plataforma que 
encapçala la senyora María Inmaculada Ortega. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot a favor del seu grup 
perquè és una reivindicació veïnal de fa molts anys i millora la connectivitat i mobilitat del 
barri. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup i 
agraeix al Govern i als impulsors la mesura. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup i recorda que la demanda es va iniciar durant la legislatura anterior. Demana al 
Govern de la ciutat que assigni pressupost ràpidament per començar les obres. 

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

El senyor Valls agraeix l’accepció dels grups. 

S’aprova per unanimitat. 
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6.  Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció de la titularitat, 
tipus i ordenació de l’equipament situat a la parcel·la del carrer Segle XX, núm. 
16-18, per a la nova ubicació de la residència Baró, promogut per Residències 
Geriàtriques Segle XX 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, presenta el següent 
punt i diu que l’objectiu del pla és la concreció de la titularitat i del tipus d’equipament, així 
com l’ordenació de la parcel·la per tal de donar una nova ubicació a la Residència Baró. 

Matisa que la proposta és que la titularitat de l’equipament s’adscrigui al tipus sanitària-
assistencial amb destí residències geriàtriques sense excloure altres usos típics 
d’implantació d’aquest tipus. Informa que la previsió és fer una planta baixa més quatre i 
assenyala a la pantalla les imatges que dibuixen la visió de futur. Destaca que la 
construcció permetrà que a la part de darrere existeixi una planta baixa i un pati, de 
manera que s’adequa la seva edificabilitat als volums permesos en el vial. Especifica que 
la superfície total és de 414,56 metres quadrats i l’edificabilitat proposada és de 1.330 
metres quadrats. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, pensa que aquesta reforma 
urbanística vol afavorir una activitat privada que es dedica a la salut de les persones i, per 
aquest motiu, expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, opina que l’augment de places 
geriàtriques és positiu, però pregunta a què es destinarà l’edifici on actualment hi ha 
ubicada la residència. Expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup. Ara 
bé, comenta que tot i que la llei no obligui a fer-ho, pensa que s’hauria de plantejar la 
possibilitat de fer un aparcament pensant en les persones que vagin a visitar els residents, 
ja que a la zona no hi ha gaires places d’aparcament. Així mateix, pensa que hi haurà més 
entrades i sortides d’ambulàncies de les que hi hauria en un altre edifici o equipament, i 
opina que això també s’hauria de tenir en compte. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup i demana al Govern que vetlli perquè la residència sigui geriàtrica al llarg de tot el 
procés administratiu. 

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

El senyor Valls agraeix el posicionament dels grups i aclareix que el Govern no té 
capacitat per interposar-se en el dret del sector privat a desenvolupar la seva activitat 
econòmica. 

S’aprova per majoria absoluta amb el vot en contra del GMDCUP-PA i el vot a favor de la 
resta de grups. 
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7. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla especial ur an stic i de millora ur ana per a la 
re ulació  de l’e uipament situat al carrer  l  re ós    -113, d’iniciativa 
municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, demana, en primer lloc, 
disculpes als grups i a la ciutadania perquè aquest punt no va passar per la Comissió 
d’Urbanisme i, per tant, no té adjuntada la fitxa corresponent a la informació que acostuma 
a tenir per als portaveus dels grups. Informa que el mateix dia del Plenari s’ha enviat la 
fitxa als grups. 

Tot seguit, comenta que el Pla especial urbanístic i de millora urbana proposa adequar la 
qualificació del sòl als usos que actualment té la finca del carrer Llobregós, 107. Recorda 
que la finca estava qualificada pel planejament actual de serveis, de qualificació 4, i 
anuncia que el pla vol passar-la a equipament. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, expressa l’abstenció del seu grup 
perquè no ha tingut prou temps per treballar la proposta. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta l’abstenció del seu grup i diu 
que esperarà al posicionament final després del període d’al·legacions. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu grup i, com 
el senyor Conde, diu que esperarà al resultat després de les al·legacions. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa l’abstenció del seu grup 
perquè la documentació ha arribat molt tard. 

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

El senyor Valls agraeix la votació dels grups. 

S’aprova amb l’abstenció del GMDCUP-PA, el GMDPPC, el GMDERC-AM, el GMDCs, el 
GMDDemòcrata i el vot a favor de la resta de grups. 

8. Informar favorablement la proposta sobre la nova denominació de «mercat Vall 
d’Hebron-Teixonera» l’actual «mercat de la Vall d’Hebron» 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, presenta la proposta i diu que és 
una demanda dels veïns que vol canviar el nom del mercat de la Vall d’Hebron i 
anomenar-lo mercat de la Vall d’Hebron i de la Teixonera. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup. 
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La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

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

S’aprova per unanimitat. 

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: 

9. Implementació del projecte Radars als barris del districte que encara no el tenen 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, presenta la proposició i recorda 
que en el mandat anterior es va implementar el projecte Radars, destinat a persones 
grans, d’una forma molt exitosa, amb molta implicació i participació veïnal, comercial i 
d’entitats en els barris del Guinardó, el Baix Guinardó i Can Baró. Comenta que 
transcorregut un any i mig del nou mandat, encara no s’ha constituït cap nou equip de 
Radars a cap altre barri del districte, per la qual cosa proposa que es faci un calendari de 
treball per tal d’implementar-lo als barris del districte que encara no el tenen, informant als 
grups municipals sobre el mateix, i que durant el 2017 es facin totes les actuacions 
necessàries perquè en el transcurs de l’any s’hagi implantat com a mínim en aquells barris 
del districte on la població està més envellida. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot favorable del seu grup 
i pensa que totes les iniciatives que promoguin els vincles entre veïns i les relacions de 
solidaritat són benvingudes. Ara bé, opina que el projecte també ha de suposar una 
aposta i una defensa del comerç de proximitat, que és el que s’implica en les dinàmiques 
d’aquest tipus i estableix lligams socials. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup i 
mostra el seu acord amb el projecte i l’objectiu de fer millor la vida de les persones grans. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup i 
espera que el projecte Radars s’implementi al més aviat possible en els districtes on 
encara no està en marxa. 
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El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè pensa que és un projecte bàsic i recorda que és la tercera vegada que aquesta 
iniciativa es presenta a Plenari, ja que la primera la va presentar el seu grup amb un prec 
que es va rebutjar. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, mostra el seu acord amb la 
implementació del programa Radars a altres barris però no veu clar prendre el compromís 
d’establir un calendari per arribar a tots els barris que encara no el tenen en marxa al 
districte. Per aquest motiu, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, respon que el 
Govern no pot fer un calendari concret però sí que farà totes les actuacions que pugui 
durant el mandat, i intentarà incorporar el màxim nombre de barris que pugui al projecte. 
Diu que cal tenir en compte el nombre de tècnics disponibles i la feina que poden assumir. 
Per aquest motiu, manifesta l’abstenció del seu grup. 

La senyora Porcar agraeix el suport dels grups de l’oposició i manifesta que li hauria 
agradat que el Govern votés a favor. Pensa que és una qüestió de voluntat política i retreu 
al senyor Marín que s’excusi parlant de la manca de personal tècnic. 

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

Del Grup Municipal de Cs: 

10. Pla de mill ra de l’enllumenat pú lic 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, presenta la proposició i diu que el seu 
objectiu és millorar la il·luminació de l’enllumenat públic del districte. Explica que tot i el 
Pla director d’il·luminació de la ciutat i les diferents intervencions que ha anat fent el 
Districte, la realitat és que hi ha mancances evidents en l’enllumenat públic, ja sigui 
perquè hi ha pocs fanals o perquè els arbres tapen la llum, entre altres motius. 

Comenta que la recuperació d’espais públics i les campanyes de dinamització econòmica 
haurien d’anar acompanyades d’una millora en l’enllumenat per fer agradable el passeig 
pels carrers, ja que això és molt important a l’hora de mesurar-ne l’èxit. Considera que 
mitjançant la llum blanca i eficient, es contribueix a la millora de percepció de benestar per 
part dels veïns i es propicia un ús més gran de l’entorn urbà. 

Per aquest motiu, proposa un Pla de millora de l’enllumenat públic que impulsi i 
desenvolupi durant els propers sis mesos un pla de revisió i millora en tots els barris 
d’acord amb la normativa i d’acord amb la realitat d’avui dia, prioritzant criteris com ara la 
seguretat, l’accessibilitat dels vianants a l’espai i l’eficiència energètica. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, mostra el seu acord amb la 
preocupació del grup que presenta la proposta per millorar el nivell urbanístic del districte, 
però pensa que en comptes de proposar un nou pla, s’hauria de pensar un pla que 
abracés més propostes i tingués un caire integral i feminista. Per aquest motiu, expressa 
el vot en contra del seu grup. 
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El senyor Manuel Conde Garcia, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup i 
recorda que, en anteriors mandats, el seu grup ha fet diverses propostes per la millora de 
l’enllumenat dels carrers. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot favorable del seu grup i 
pensa que no només s’haurien de prioritzar les zones de més pas, sinó també les menys 
concorregudes per millorar-ne la seguretat i ajudar a la seva dinamització. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup i recorda que, durant el mandat anterior, va haver un pla d’enllumenat que volia 
substituir la llum per una llum més eficient i sostenible. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, mostra la seva comprensió amb els 
objectius del pla però expressa l’abstenció del seu grup perquè diu que és un pla que 
s’emmarca en l’àmbit de ciutat i, com a districte, no tindria sentit. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, expressa l’abstenció 
del seu grup perquè, tot i que comparteix la diagnosi del pla i els criteris d’actuació, té en 
compte que existeix el Pla per a l’enllumenat 2017-2020, que precisament s’ha presentat 
durant el mes de gener d’enguany i prioritza les necessitats expressades pel districte. 
Assegura que s’actuarà al carrer Cartagena entre Mas Casanovas i Antoni Maria Claret, al 
carrer Padilla, a travessera de Gràcia, al carrer de l’Encarnació, al carrer Jorge Manrique, 
a torrent del Carmel, al carrer Lledoner i al carrer Vinyals. 

Comenta que segurament hi ha altres actuacions necessàries però diu que, amb 
aquestes, la xifra d’inversió ja arriba als 14 milions d’euros. 

El senyor Ortiz respon que una part important de l’urbanisme feminista és la seguretat, 
que ve, en molt bona mesura, determinada per la bona il·luminació dels carrers i places. 
Aclareix que la seva proposta volia destacar la necessitat de tractar aquest tema d’una 
forma integral i evitar que es vagi parcel·lant per barris. 

S’aprova per majoria absoluta amb el vot en contra del GMDCUP-PA, l’abstenció del 
GMDPSC-CP i el GMDBComú-E i el vot a favor de la resta de grups. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

11. Actuacions de millora del comerç de proximitat 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, presenta la proposició i explica que el 
comerç de proximitat representa la principal activitat econòmica del districte amb prop de 
dos mil comerços, segons les darreres dades disponibles. També fa referència als canvis 
en els hàbits de consum, que han fet que el comerç de proximitat perdi pes, i per tot això 
proposa que el Govern dugui a terme al més aviat possible tres actuacions per a 
promoure’l, que són: u, l’actualització i inclusió a la pàgina web del Districte d’un directori 
de tots els comerços de proximitat dels diferents barris per a poder-los localitzar fàcilment, 
classificats per tipus d’activitat i amb un mapa interactiu; dos, el desenvolupament de 
l’aplicació Horta-Guinardó Comerç per a mòbils i tauletes, semblant a la que s’ha fet a 
Sants-Montjuïc, per facilitar la cerca d’un comerç i fer-ne la valoració que pertoqui; i tres, 
el treball a la Taula de Comerç per editar un microdirectori de mà de comerç de proximitat 
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a cada barri d’Horta-Guinardó. Especifica que la segona actuació també permetria que les 
associacions de comerciants i els eixos poguessin fer arribar promocions als usuaris de 
l’aplicació. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, mostra el seu acord amb el foment del 
comerç de proximitat i el consum de proximitat i responsable, però pensa que seria més 
eficient dotar els comerços de les eines i recursos que necessitin perquè ells mateixos 
s’autogestionin i creïn, a través de l’associacionisme i el cooperativisme, les eines que 
necessitin per a la producció, distribució i consum cooperatiu. Per aquest motiu, expressa 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup i 
opina que el comerç de proximitat és el motor econòmic dels barris i que, per tant, se l’ha 
de fomentar. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup però 
creu que hi ha dos problemes de redacció a la proposta. En primer lloc, comenta que el 
directori web de l’Ajuntament no és gaire útil, perquè no el consulta quasi ningú, i per tant 
pensa que seria inútil incloure un directori comercial allà. En segon lloc, mostra el seu 
acord amb la idea de fer una aplicació i fa saber que ha vist les de Sants-Montjuïc i el 
Clot, però assenyala que només funcionen per Android i no per iPhone, cosa amb la qual 
no hi està d’acord i pensa que s’hauria de resoldre. 

Finalment, fa saber que, al seu parer, la proposta està mancada del que considera més 
important, que és Google, i diu que haurien d’aconseguir que els comerços sortissin en el 
mapa de Google, ja que actualment la majoria no hi apareixen. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup i mostra la voluntat de donar suport al comerç de barri, del qual pensa que també cal 
ajudar amb l’adequació i eficiència energètica. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, 
manifesta el vot a favor del seu grup i anuncia que el comerç de proximitat es veu 
amenaçat per acords com el CETA, que ha estat aprovat a la Comunitat Europa i ha 
comptat amb el suport de diversos grups del consistori. Explica que és un acord de lliure 
comerç amb el Canadà que obre les portes a multinacionals amb unes regles de 
competència totalment desiguals amb el petit comerç. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu 
grup i assenyala que des de la Regidoria de Comerç i Mercats i amb el suport de 
Barcelona Activa ja s’està fent un treball intens per digitalitzar el comerç del districte. 
Explica que aquest treball es fonamenta en oferir un servei individual als comerciants que 
ho demanin per poder geolocalitzar el seu comerç a Google i fa saber que el programa es 
diu «Comerç a la xarxa». 

Així mateix, apunta que s’estan realitzat un conjunt de càpsules formatives perquè els 
professionals del comerç puguin utilitzar diferents recursos i eines per promocionar-se, 
com per exemple el programa «Obert al futur». També apunta que el web «Horta-
Guinardó aixeca la persiana» està en procés de revisió i que l’aplicació de mòbils és una 
iniciativa que es pot treballar a la Taula de Comerç. Així mateix, destaca que s’està 
estudiant la comunicació digital. 
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El senyor Reig agraeix el suport dels grups. 

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

Del Grup Municipal del PPC: 

12. C nstrucció d’e uipaments al  arri de la Vall d’He r n 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta la proposició i explica que el 
solar que es troba entre els carrers Berruguete, Jorge Manrique, Can Trevi i Vidal i 
Barraquer, es va consensuar amb l’Ajuntament i els veïns, divuit anys enrere, que es 
dediqués a equipaments per al barri. Comenta que entre aquests equipaments, hi ha un 
centre d’assistència primària de proximitat, una biblioteca i un centre de dia per a gent 
gran, i fa saber que, actualment, el Govern municipal ha requalificat 2.170 metres 
quadrats d’un total de 6.360 del solar per realitzar habitatge dotacional. Així mateix, 
informa que el Govern vol realitzar un institut de secundària sense haver fet cap consulta 
als veïns. 

Per aquest motiu, proposa que el Consell acordi la construcció preferent dels equipaments 
demanats pels veïns de Vall d’Hebron en el solar esmentat. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, assenyala que entén les demandes 
dels veïns i també la necessitat d’habitatge dotacional. Ara bé, pensa que és incoherent 
que sigui el Grup del Partit Popular qui demani una forta inversió municipal, ja que és el 
grup que governa a Madrid i està escanyant els ens locals. Per això, expressa el vot en 
contra del seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu grup tot i 
que reconeix que els equipaments que es demanen són necessaris per al barri. Ara bé, 
també informa que a la plaça nord esmentada a la iniciativa anterior, està prevista la 
construcció d’habitatge dotacional. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, mostra la seva incomprensió i pregunta si 
l’habitatge dotacional ocuparà una cinquena part o només una tercera part de la pastilla 
mencionada. Pensa que tot allò que decideixin els veïns s’ha de respectar i, per tant, 
expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup perquè pensa que s’ha d’escoltar als veïns i no es poden prendre decisions 
unilaterals que sacrifiquin els equipaments de barri per fer equipaments de ciutat. Opina 
que la Vall d’Hebron té molts equipaments de ciutat i pocs de barri, i que cal invertir 
aquesta situació. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, manifesta l’abstenció del seu grup 
perquè pensa que s’han de buscar nous equipaments per als veïns del parc de la Vall 
d’Hebron. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, expressa l’abstenció 
del seu grup perquè, tot i estar d’acord amb els equipaments proposats, creu que 
s’haurien de reubicar. Així mateix, pensa que el centre d’assistència primària i el centre de 
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dia per a gent gran no corresponen a l’Administració municipal, sinó a la Generalitat. 
Aclareix que la Generalitat mai no va preveure la construcció del centre de dia per a gent 
gran i diu que l’Ajuntament, per tant, no pot assumir un projecte que no li pertoca. Afegeix 
que també ha parlat amb l’ICS per fer els baixos del CAP però ha renunciat a fer-ho. I, en 
darrer lloc, fa saber que el Govern segueix parlant amb l’ICUB per poder ubicar una 
biblioteca en aquest espai. 

El senyor Torrubiano retreu al Govern que no faci tot allò que promet, i es queixa de la 
poca claredat sobre la postura del Govern pel que fa al centre de secundària que ha 
esmentat anteriorment.  

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

El president dóna la paraula al senyor Joaquim Cama. 

El senyor Joaquim Cama Llena, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la 
Vall d’Hebron, agraeix al senyor Conde, al senyor Puelles i al senyor Barahona la 
sensibilitat demostrada davant les seves reivindicacions sobre el destí de la pastilla de 
Can Travi. Aclareix que el seu posicionament no és contrari a la construcció d’habitatge 
dotacional, sinó simplement pretén buscar una ubicació alternativa en el mateix barri. 

Així mateix, desaprova les actituds de la senyora Calonge, la senyora Gàlvez i molt 
especialment de la senyora Janet Sanz, tinent d’alcalde, perquè diu que en la seva 
compareixença a la Comissió d’Urbanisme i al Ple de l’Ajuntament va afirmar que tot 
s’havia fet d’acord amb els veïns, afirmació que qualifica d’absolutament falsa. 

Manifesta l’esperança de poder expressar les reprovacions a la propera assemblea, i fa 
saber que amb la decisió del Govern, el barri es queda sense CAP ni biblioteca, 
equipaments que tant la regidora Elsa Blasco com la seva successora Francina Vila 
havien ratificat durant els seus mandats. Afegeix que el barri es quedarà sense sòl per a 
equipaments, ja que la part de la pastilla no utilitzada passarà a considerar-se zona verda, 
i fa saber que és precisament allà on demanava la reubicació dels habitatges dotacionals. 

Lamenta que tot plegat sigui per construir un institut que satisfaci la demanda d’un altre 
barri, que és Horta, i es queixa del fet que el Govern decideixi sobre altres temes de forma 
unilateral, com per exemple la Campa. 

La regidora respon que el Districte ha anat informant als veïns de cada pas que feia sobre 
el projecte de construcció d’habitatge dotacional i manifesta que no estan tancats a obrir 
altres possibilitats, com per exemple una biblioteca. 

D’altra banda, matisa que la ubicació de l’institut en aquesta pastilla no és per cobrir 
necessitats d’Horta exclusivament, sinó per donar servei a tothom. 

La senyora Gàlvez es queixa de la crítica que ha fet el senyor Cama i pensa que ha estat 
demagògica. 



 
 
 

22 

Del Grup Municipal de la CUP-PA: 

13. Eina de control sobre els efectes i compliment del PEUAT  

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, recorda que el 27 de gener el Ple de 
l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, 
conegut com a PEUAT, que contempla quatre tipus de zones: la primera, que reconeix el 
creixement hoteler; la segona, que és de manteniment; la tercera, que és de creixement 
sostingut, i la quarta, que té a veure amb altres àmbits de regulació específica. Aclareix 
que el districte d’Horta-Guinardó queda emmarcat, majoritàriament, a la zona 3. 

Explica que el seu grup pensa que aquest no és un bon model per al districte perquè no 
impulsa el decreixement d’allotjaments turístics, punt exigit per moviments veïnals i també 
per l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, i, a més, afronta per separat les 
diferents cares que els problemes derivats del turisme tenen sobre la població de 
Barcelona. 

Pensa que ara és el moment d’anticipar-se als efectes del PEUAT, com ara la pèrdua del 
comerç de proximitat o l’encariment del preu de l’habitatge, i per aquest motiu demana al 
Govern d’Horta-Guinardó que publiqui cada tres mesos un informe on s’especifiqui 
l’increment de llicències d’allotjament atorgades; el nombre de denúncies de pisos turístics 
il·legals; el nombre de tancament de pisos il·legals, el nombre de denúncies per molèsties 
derivades del turisme, i l’evolució de llicències hoteleres al Districte d’Horta-Guinadó. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que va votar en contra el PEUAT del qual s’està parlant perquè, al seu parer, no 
frena la inversió, no genera ocupació i no garanteix el descans dels veïns. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup i 
pensa que la lluita contra els allotjaments turístics il·legals ha de ser una prioritat del 
Districte. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, opina que la situació turística d’Horta-
Guinardó no és comparable amb la de Ciutat-Vella, i anuncia que amb prou feines hi ha 
onze hotels que generen mil places hoteleres, xifra ridícula en comparació amb Ciutat 
Vella. A més, pensa que hi ha una manca de places de pernoctació per tota aquella gent 
que ve a visitar els seus familiars ingressats a la zona hospitalària, i fa referència a un 
projecte de la CUP en aquesta línia. Per tot plegat, expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup, tot i que mostra el seu desacord amb al preàmbul, ja que el PEUAT no és un 
problema, sinó una oportunitat. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa l’abstenció del seu grup 
i opina que algunes de les dades que es demanen no són susceptibles de publicació, com 
per exemple el nombre denúncies fetes. També creu que tres mesos és un període massa 
breu per elaborar tots aquests informes. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta l’abstenció 
del seu grup perquè diu que el mateix PEUAT ja contempla que l’Oficina del Cens doni la 
informació demanada a la proposició. Especifica que, sobre les llicències, el 
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desplegament del PEUAT contempla un mecanisme de cens de places d’allotjament que 
serà pública, de manera que es podrà conèixer la situació en cada moment, no cada tres 
mesos. Afegeix que el cens es composa de dos censos diferents, el consolidat 
d’establiments d’allotjaments turístics i el de reserva de places d’allotjament turístic, que 
es podran consultar per separat o conjuntament en el cens gran. 

Matisa que la informació sobre pisos turístics il·legals està a disposició de qualsevol dels 
grups des de la Comissió d’Urbanisme. 

La senyora Gàlvez demana que es diferenciï entre economia col·laborativa i especulativa, 
a la qual hi fa entrar la iniciativa d’Airbnb. Pensa que l’encariment dels preus dels pisos 
està produït per l’especulació turística i pels pisos turístics. 

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

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

No n’hi ha.  

c) Precs 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

14. Actuació de neteja i desratització del parc de les Aigües 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, presenta el prec i anuncia que 
els veïns li han fet arribar la seva preocupació per la brutícia i deixadesa del parc de les 
Aigües. Concreta que des de fa mesos no es buiden les papereres cada dia i fa saber que 
hi ha una plaga de rates que fins i tot han arribat a la zona de jocs infantils. 

Per aquests motius, presenta el prec en el qual demani que es faci de forma immediata 
una actuació de desratització del parc i es procedeixi a programar una freqüència de 
neteja més intensiva que eviti la situació decadent i l’abandonament dels darrers mesos. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que no 
comparteix la visió del grup proposant i fa saber que s’actua amb la neteja quotidianament 
en el si del parc i que, respecte als múrids, s’actua sobre les plagues amb caixes 
portaesquers i seguiments de les mateixes. 

La senyora Porcar replica que la realitat l’ha coneguda pels veïns i que, per tant, no se 
l’ha inventada. 

El senyor Valls informa que s’està actuant sobre la plaga que hi ha actualment de múrids i 
matisa que la neteja va més enllà de buidar papereres, ja que també s’escombren els 
parcs i els parterres de forma habitual. 

Es rebutja el prec. 
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Del Grup Municipal de Cs: 

15. Plec de condicions dels centres cívics  

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, presenta el prec i exposa que els centres 
cívics fan una gran tasca de cohesió social i difusió cultural. Ara bé, mostra la seva 
preocupació pel fet que certs grups de població, com ara persones immigrants o homes 
de determinades franges d’edat, quedin excloses de participar en aquests espais, perquè 
pensa que d’aquesta manera es perd l’oportunitat de fer teixit i, alhora, es perd 
l’oportunitat de fer visible tota la realitat social. Per aquest motiu, demana que als plecs de 
condicions de la gestió dels centres cívics s’inclogui com a requisit específic la posada en 
marxa de mecanismes de seguiment dels perfils dels participants i dels usuaris dels 
centres cívics. Creu que d’aquesta manera es detectaran els col·lectius que no se senten 
interpel·lats i demana que el plec de condicions obligui a fer campanyes de promoció per 
a augmentar la presència d’aquests col·lectius. 

El conseller tècnic del Districte respon que accepta el prec i fa saber que aquesta actuació 
ja s’està duent a terme des dels Serveis Tècnics. Llegeix les frases d’un plec de referència 
en les quals es menciona com a objectiu general adreçar-se a sectors de la població amb 
més dificultats, sigui per edat, per persones nouvingudes o col·lectius que tenen especial 
dificultat en l’accés a la cultura o a l’espai comunitari com és un centre cívic. 

Comenta que s’està treballant aquest punt en les comissions de seguiment dels centres 
cívics i manifesta l’esperança per a rendir comptes en tot allò que necessitin saber. 

La senyora Calonge respon que fins ara no ha sabut aquesta notícia i que els centres 
cívics amb els que ha parlat no duen a terme aquesta activitat. 

S’accepta el prec. 

16. Garantir els drets lingüístics en el districte, tant en les comunicacions com en la 
web del Districte, en les dues llengües oficials 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, informa que el present prec s’ha 
transaccionat amb el Govern i procedeix a llegir l’acord, en el qual es fa referència a la 
cooficialitat de dues llengües a Barcelona, el castellà i el català. Comenta que el castellà 
és la llengua materna de la majoria dels habitants d’Horta-Guinardó i diu que, per 
augmentar la participació ciutadana, és necessari no excloure l’idioma de la comunicació 
que fa el Districte. Ara bé, assenyala que, actualment, tota la comunicació es fa només en 
català, per la qual cosa demana que es garanteixin els drets lingüístics recollits a l’article 
3.1 i 3.3 de la Constitució, l’article 6.2 de l’Estatut d’autonomia i el 4.2 de la Carta 
municipal de Barcelona, de manera que les comunicacions oficials es facin en castellà i en 
català. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera del GMDBComú-E, accepta el prec però 
destaca que el Consistori ja compleix amb la legislació vigent en matèria de comunicació. 
De fet, assenyala que la majoria de comunicacions es poden trobar en altres idiomes, no 
només català i castellà, i anuncia que està previst per part del Govern traduir el web del 
Districte al castellà. 
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S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

17. Fer públiques les dades d’accidentalitat al districte i impulsar mesures 
correctores 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, presenta el prec i exposa que recentment 
es va presentar el balanç d’accidentalitat 2015 de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual va 
sortir que Horta-Guinardó és el cinquè districte en nombre d’accidents amb víctimes a la 
ciutat, amb un increment de 113 accidents i un 1,01%. Especifica que els atropellaments 
van créixer un 5,78% entre el 2014 i el 2015, ja que van passar de 1.125 a 1.190, i pensa 
que tot i l’esforç de la Guàrdia Urbana, hi ha molta feina a fer. 

Per això, formula el prec en el qual demana a Horta-Guinardó que faci públiques les 
zones de més risc del districte quant a accidentalitat per impulsar mesures correctores i 
que s’implementi en vies de quatre o més carrils la senyalització semafòrica de temps, ja 
que permet controlar el temps per a poder creuar. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, respon que 
publicaran les dades al web del Districte però descarta l’ús d’aquest tipus semafòric 
perquè limita la flexibilitat en la regulació semafòrica de les cruïlles. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PPC: 

18. Indicació de l’h rari d’  ertura d’estiu i d’hivern en els cartells del parc de les 
Aigües 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta el prec, en el qual exposa 
que els horaris indicats en els cartells del parc de les Aigües són poc precisos respecte a 
l’hora de tancament, ja que preveuen tancar al capvespre. Demana al Consell del Districte 
que prengui les mesures necessàries per especificar els horaris d’estiu i hivern en els 
cartells del parc. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, respon 
que no es pot comprometre a tanta precisió perquè els encarregats d’obrir i tancar els 
parcs tenen una ruta establerta i no es pot preveure amb tanta exactitud l’hora exacta. Tot 
i així, aclareix que aquests treballadors abans de tancar fan un tomb i avisen als usuaris. 

El senyor Torrubiano es mostra perplex perquè diu que el conseller tècnic ha traslladat el 
problema a Parcs i Jardins. 

Es rebutja el prec. 
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 9. Rec nsideració de l’avantpr jecte d’ade uació dels jardins del Doctor Pla i 
Armengol (Mas Ravetllat-Pla) 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, formula el prec i explica que 
l’avantprojecte del Mas Ravetllat-Pla preveia que 5.000 metres quadrats es destinessin a 
horts urbans. Ara bé, tot i els beneficis que això suposa per a la ciutat, apunta que una 
concentració d’aquestes característiques limita la superfície a altres usos com per 
exemple l’esportiu. Per aquest motiu, demana al Consell del Districte que consideri la 
possibilitat de reduir la superfície dedicada a horts urbans i reubicar-los en un altre solar o 
altres solars del districte, i estudiï un ús esportiu per a la zona dels 5.000 metres quadrats 
esmentats. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, rebutja 
el prec perquè diu que hi ha una gran demanda d’horts comunitaris als jardins del Mas 
Ravetllat. A més, apunta que aquest jardí té una gran biodiversitat que no seria 
compatible amb usos esportius. 

Ara bé, fa saber que pot mirar d’encabir els usos esportius a altres espais, i apunta que 
actualment ja hi ha el camp de futbol 7 del Club Martinenc en un sector del terreny dels 
jardins Ravetllat-Pla amb cessió d’usos temporals i qualificat per a un futur equipament. 
Informa que s’analitzarà la possibilitat d’obrir aquest espai al barri i que l’ús no sigui 
exclusiu als abonats del centre esportiu municipal. 

El senyor Torrubiano pensa que és excessiva la concentració d’horts en 5.000 metres 
quadrats i, a més, destaca que als jardins Príncep de Girona, que són a prop, també n’hi 
ha. Retreu al Govern que quan els grups demanen dialogar, es facin enrere. 

La senyora Porta contesta que la voluntat del Districte és dialogar i fa saber que justament 
els ha arribat la demanda d’engrandir els horts dels jardins Príncep de Girona. 

Es rebutja el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

20. Actuacions i inversions previstes respecte la Modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àm it dels Tres Tur ns 

El senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDDemòcrata, pregunta quines són les 
actuacions i inversions previstes durant el mandat, i quina és la posició del Govern de la 
ciutat i del Govern del Districte respecte als habitatges del Turó de la Rovira i la seva 
demanda dels veïns de ser desafectats. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que el Govern 
vol avançar amb la MPGM del 2010, que va suposar la desafectació de la gran majoria 
d’habitatges afectats pels plans de la Diputació de l’any 1953 i, posteriorment, pel PGM 
del 1976. 

El senyor Puelles pensa que es malgasten diners fent fora a gent que es vol quedar al 
Turó de la Rovira, i creu que es podrien mantenir els habitatges. 
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El senyor Valls replica que si algun govern ha fet mal ús del diner públic va ser el Govern 
anterior, ja que no va fer cas de la MPGM aprovada. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

21. Accions concretes previstes respecte el model de gestió del casal d’entitats Mas 
Guinardó 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, pregunta quines accions concretes té 
previstes el Govern del Districte per actualitzar el model de gestió del casal d’entitats Mas 
Guinardó i el bar de la petanca per tal de fer-ho més transparent, participatiu i plural. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, respon 
que, actualment, s’està fent una revisió del Pla d’usos del casal d’entitats Mas Guinardó 
per actualitzar el model de gestió i usos de l’equipament, que també inclou el bar de la 
petanca. Assenyala que el procés està liderat pel Districte, amb la direcció d’Acció 
Comunitària, de manera que hi participen les entitats, associacions i grups del casal per 
tal de veure quines accions es poden continuar endavant. 

El senyor Reig contesta que farà el seguiment de la mesura i manifesta l’esperança 
perquè això que ha dit tiri endavant. 

La senyora Porta ho confirma. 

Del Grup Municipal de la CUP-PA: 

22.  ’estat i la retirada de les plaques feixistes al districte 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, demana el nombre de plaques 
feixistes que queden al districte d’Horta-Guinardó i quan està prevista la seva retirada. 

El conseller tècnic respon que al cens del 2007 es van comptar 867 plaques i apunta que 
al Districte està actualitzant aquest cens. Informa que el districte té el 20% de plaques de 
la ciutat i diu que abans de Setmana Santa espera tenir el resultat sobre el nombre 
actualitzat, on es comptaran aquelles que no estaven contemplades en el cens del 2007 i 
també es descomptarà entre el 25% i el 30% de les plaques que, per renovacions de 
façana o activisme ciutadà, ja no hi són. 

La senyora Gàlvez pregunta si la retirada serà just després del cens. 

El conseller tècnic respon que es farà després. 

23. Acte públic de lectura de l’oferta econòmica del bar cafeteria del Mas Guinardó 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, informa que retira la pregunta perquè 
ja li han donat la informació corresponent abans del Plenari. 
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e) Seguiment proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

24. Pla de reurbanització dels carrers del Baix Guinardó (01.12.2016) 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, presenta el seguiment de la 
proposició aprovada l’1 de desembre de 2016 per unanimitat, on s’acordava la realització 
d’un pla de reurbanització per als carrers del Baix Guinardó durant el present mandat i la 
creació d’un calendari de treball conjuntament amb els veïns. 

Demana al Govern que informi sobre aquest punt i també que informi sobre el motiu pel 
qual tres mesos després de l’aprovació de la proposició, encara no s’ha convocat cap 
reunió de treball amb el veïnat, les entitats i els grups municipals per fixar les prioritats 
d’actuació per realitzar durant el 2017. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, respon 
que resta pendent reurbanitzar algun carrer del Baix Guinardó i diu que, per tirar endavant 
aquestes millores es comptarà amb els veïns, tot i que no s’hagi fet encara un calendari 
especial. Comunica que la seva intenció és seguir el tema des de les comissions de 
seguiment i els consells de barri. 

La senyora Porcar es queixa perquè no han respost a la seva pregunta. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

25. Prec plaques predemocràtiques (02.12.2015) 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, demana quina és la situació 
d’execució del prec presentat i aprovat el 2 de desembre de 2015, en el qual es 
demanava al Govern que publiqués un informe sobre el compliment de les plaques 
predemocràtiques i altra simbologia que es pot trobar a la ciutat i que, en cas 
d’incompliment, dugués a terme les accions que fossin necessàries per fer-la complir 
iniciant una campanya de retirada d’elements feixistes ubicats en edificis. 

El conseller tècnic respon que s’està actualitzant el cens i fa saber que l’Ajuntament té 
una instrucció del Comissionat de Memòria, que coordina totes les actuacions de Memòria 
als deu districtes. Especifica que l’actualització del cens l’estan duent a terme quatre 
persones, dues caminant pel districte i dues a l’oficina bolcant aquestes dades, i fa saber 
que ja s’ha treballat el 70% de les plaques, de manera que per Setmana Santa el tindran 
acabat. Informa que la idea és acabar l’any amb les plaques retirades. 

El senyor Barahona recorda que el prec també inclou altra simbologia que no són 
plaques. Anima a la ciutadania a actuar i avançar-se al Districte. 

El conseller tècnic es queixa de les presses que presenta el senyor Barahona tenint en 
compte que el seu grup va estar durant bastants anys a l’Institut Municipal de Paisatge 
Urbà. Respon que el districte d’Horta-Guinardó és un dels pocs districtes que no té cap 
altre element de simbologia monumental a la via pública, dada que ja es recollia a 
l’informe del 2007. Reconeix que resta pendent la revisió del nomenclàtor. 
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Del Grup Municipal del PPC: 

26. Redacció projecte executiu cobriment ronda de Dalt (05.10.2015) 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, demana al Govern que informi sobre 
la situació en la qual es troba el projecte executiu, encarregat el 2015, així com sobre la 
previsió per a la licitació i adjudicació de les obres de cobriment de la ronda de Dalt 
segons el projecte. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que abans de 
les festes de Nadal es va fer una reunió de la Comissió de Seguiment de la ronda de Dalt, 
en la qual es va presentar la voluntat de tirar endavant dos avantprojectes: un sobre el 
projecte del 2015 i un altre sobre el projecte del 2016, per un mateix tram, ja que és el que 
possibilita el pressupost de l’actual mandat. 

Indica que, posteriorment, es va fer una sessió de treball per veure quin era el retorn que 
es podia rebre de les associacions de veïns de la zona nord i apunta que hi va assistir 
l’Associació de Veïns de Sant Genís. Fa saber que l’endemà del Plenari han convocat a 
les associacions de la zona nord per poder treballar i establir acord que faci possible 
començar les obres de cobriment durant l’estiu del 2017. 

El senyor Torrubiano apunta que el 2015 BIMSA va preparar un plec tècnic i econòmic per 
al concurs públic, i el mateix any es va realitzar un estudi geotècnic per analitzar la 
solució, que va allargar-se fins a desembre. Assenyala que existien partides 
pressupostàries per al 2015 i el 2016 i que ja s’han pagat 1,6 milions d’euros per la 
redacció del projecte executiu. Ara bé, vol saber com està la realització del projecte inicial 
i consensuat que el Govern no va voler tirar endavant. 

El senyor Valls respon que és una burla que el senyor Torrubiano parli d’un projecte 
consensuat perquè, en el fons, el que es va consensuar va ser una declaració 
institucional. 

El senyor Joaquim Cama Llena, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la 
Vall d’Hebron, explica que en la darrera Comissió de Seguiment de la ronda de Dalt, la 
consellera Janet Sanz es va comprometre a presentar la redacció dels avantprojectes 
consensuats amb l’Ajuntament en el mandat anterior degudament licitats i adjudicats que 
van ser, injustament, aturats. 

Concretament, explica que a la nota de premsa del 22 de desembre de 2016 es deia que 
s’elaborarien avantprojectes per estudiar el cobriment del tram comprès entre l’avinguda 
Vallcarca i el carrer Harmonia, cosa que ignora el tram entre el carrer Harmonia i la plaça 
Karl Marx, que sí que estava contemplat en els avantprojectes licitats i adjudicats. 

Fa saber que la seva associació ha reclamat informació sobre la interrupció de la redacció 
dels avantprojectes, sobre la qual el Govern no ha donat resposta, i pensa que els 
ciutadans tenen dret a la transparència de l’administració perquè en això es basa la 
democràcia. 

El senyor Miquel Giner, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, fa saber que els 
veïns estan esperant els avantprojectes consensuats amb el Govern anterior per seguir 
endavant amb la cobertura de la ronda de Dalt. 
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Mostra el seu desacord amb el fet que tan sols es dediquin 15 milions d’euros durant el 
mandat al projecte, i pensa que, com a mínim, s’hauria de fer la cobertura de l’avinguda 
Jordà fins al carrer Arenys, tram que alguna vegada ja s’havia comentat amb el president 
del Consell del Districte, el senyor Jaume Collboni. 

Demana al Districte i als grups polítics que donin suport perquè no es faci una actuació 
deficient i el projecte no comenci amb mal peu. Pensa que el tram que va des de la porta 
de l’IES Vall d’Hebron fins al carrer Arenys és financerament realista, coneixent la xifra del 
superàvit municipal. 

En darrer lloc, demana al Govern que aclareixi quina és la probabilitat que es faci el 
cobriment de la ronda davant de la Llosa i, en cas que es fes, qui ho finançaria. 

La regidora respon que no hi ha res en ferm sobre actuacions davant de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron i davant la Llosa. Informa que la Generalitat té el compromís d’arranjament 
dels espais interiors de l’Hospital, cosa que ja s’ha fet i de la qual se’n mostra orgullosa. 

Aclareix que l’únic que es farà durant el mandat en aquest tema és el que decideixi 
l’Ajuntament de Barcelona amb els seus 15 milions d’euros. Ara bé, destaca que els dos 
avantprojectes se seguiran treballant i que es començarà el cobriment pel tros que és 
exactament igual en els dos projectes. Manifesta l’esperança perquè en els propers 
mandats i en els propers anys, es puguin fer més actuacions de cobriment a més espais. 

Del Grup Municipal de la CUP-PA: 

27. Bar de la petanca del Mas Guinardó 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, recorda que l’1 de desembre de 2016 
el seu grup va formular una pregunta sobre el bar de la petanca del Mas Guinardó. Atès 
que tres mesos després el bar segueix duent a terme la seva activitat econòmica sense 
llicència, demana si la situació legal ha canviat i, en cas que no sigui així, quant de temps 
més es pensa permetre aquesta irregularitat en un equipament públic. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, 
informa que el bar apareix a l’annex del conveni signat el 2007 per l’APV i l’Ajuntament 
com una caseta de petanques, la qual es va convertir en un local social i cafeteria d’ús 
exclusiu dels socis de l’APV al Pla d’usos de l’1 de juny de 2011. 

Apunta que, actualment, s’està fent un procés de revisió del Pla d’usos i, per tant, es 
redefinirà el bar, i diu que com a Govern, vetllaran perquè els acords siguin efectius. 

La senyora Gàlvez replica que aquesta és la mateixa resposta que el Govern va donar 
quan va fer la pregunta. Pensa que no s’hauria d’esperar a la renovació del Pla d’usos, 
sinó que cal actuar perquè són equipaments que són del Districte. 

La senyora Porta confirma que és un punt que s’ha de mirar i afrontar. Fa saber que una 
tècnica ha entrat a l’equipament per conèixer què s’està fent i què està passant, i diu que 
s’ha començat el Pla d’usos. Diu que a finals de mes es preveu una reunió amb l’APV per 
tractar el tema.  
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E) Declaracions institucionals: 

28. 8 de març, Dia Internacional de la Dona 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDCs, procedeix a llegir la declaració: 

«Reconèixer la lluita històrica feminista i dels moviments de dones que durant dècades 
han teixit aliances transversals per al reconeixement mutu, l’apoderament de les dones i la 
justícia de gènere, avui encara present al nostre districte i a la ciutat de Barcelona. 

»Continuar exigint als poders públics una reacció immediata perquè el Pacte d’estat 
contra la violència de gènere sigui una prioritat. 

»Refermar el rebuig davant de qualsevol acte o acció de discriminació per qüestió de 
gènere i/o d’orientació sexual. 

»Seguir treballant per tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i 
familiar perquè totes les persones tenen dret a gaudir de temps de lleure i participació en 
igualtat de condicions. 

»Vetllar perquè les lleis i normes d’igualtat de gènere siguin respectades i garantides, 
incorporant-les en tots els espais: polítiques, contractacions, pressupostos, subvencions 
del Districte d’Horta-Guinardó i de l’Ajuntament de Barcelona. 

»Vetllar perquè les empreses i organitzacions del districte i de la ciutat garanteixin el 
compliment de les lleis i normes que garanteixin la igualtat de gènere i la igualtat de drets 
de les dones i homes de la seva plantilla i direcció. 

»Garantir la coeducació dins la legalitat en tots els espais educatius formals i informals del 
districte. 

»Realitzar campanyes als centres escolars dirigides al jovent per evitar que se segueixin 
reproduint rols estereotipats de gènere. 

»Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per promoure l’apoderament de les dones. 

»Defensar els drets i l’accés a la salut sexual i reproductiva de les dones i garantir la 
informació necessària perquè totes puguin exercir el dret legal al seu propi cos. 

»Impulsar que la construcció dels nostres barris i el seu espai públic inclogui sempre la 
perspectiva de gènere i, per tant, tingui en compte les necessitats d’homes i dones. 

»Afirmar el nostre compromís amb les necessitats i el dret a la cura de la ciutadania al 
llarg dels diferents cicles de vida i fomentar que aquesta sigui compartida amb equitat i 
coresponsabilitat per homes i dones, així com per l’Administració i per la societat. 

»Refermar el compromís del nostre districte contra les violències masclistes i les 
agressions sexistes treballant en comú les propostes positives i generades des de les 
entitats i col·lectius i les dones del districte i de la ciutat com, per exemple, recolzant i 
augmentant als barris la tasca de conscienciació i divulgació que s’està fent durant les 
festes majors amb la campanya “Barcelona antimasclista”. 
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»I, finalment, prohibir qualsevol tipus de publicitat sexista en elements i mitjans públics 
propietat de l’Ajuntament de Barcelona o aquells on l’Ajuntament hi participi (tanques 
publicitàries, parades d’autobús, etc.), distingint així la ciutat de Barcelona com a ciutat 
lliure de publicitat masclista.» 

29. N  a l’aut  ús d’ “Hazte Oir” 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, procedeix a llegir la declaració: 

«El Districte d’Horta-Guinardó demana a les institucions pertinents que emprenguin les 
accions necessàries per evitar que aquest tipus de campanyes arribin als carrers i encara 
menys a les escoles catalanes actuant d’ofici quan existeixin indicis de vulneració de drets 
i assegurin el desplegament de mesures i accions contra la LGTBfòbia. 

»Així mateix, demana a la Generalitat de Catalunya que avanci en els treballs de 
desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia que exigeixen les circumstàncies socials per 
vetllar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. 

»Reclama al Govern de l’Estat que retiri la condició d’entitat d’utilitat pública concedida a 
l’Associació Hazte Oir pel Ministeri de l’Interior. 

»I declara a l’Organització Hazte Oir non grata al districte d’Horta-Guinardó.» 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22.15 h. 

 

 

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

 


