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Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2017 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

1. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte de 27 de novembre de 
2017, de cessament com a membres de la Comissió de Govern del Districte 
d’Horta-Guinardó de les conselleres Sres. Núria Galan Orriols i Núria Carmona 
Cardoso del GMPSC-CP 

El president informa que es produeix el cessament de les conselleres Núria Galan Orriols i 
Núria Carmona Cardoso com a membres de la Comissió de Govern del Districte d’Horta-
Guinardó a conseqüència de la ruptura de la coalició entre el PSC i Barcelona en Comú al 
Govern de la ciutat.  

El Consell se n’assabenta. 

b) Despatx d’ofici 

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

El Consell se n’assabenta. 

c) Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte comença la intervenció recordant que el 25 de novembre es va 
celebrar el Dia contra la Violència de Gènere i que com cada any les diferents entitats i 
equipaments del districte van organitzar un seguit d’activitats culturals i de sensibilitat per 
commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. Explica 
que l’acte principal va ser l’homenatge a les dones i als infants assassinats per violència 
masclista durant el 2017, amb el títol «Caiguda sense poder volar», organitzat pel Consell 
de Dones del Districte. Manifesta que tothom s’ha de comprometre a eradicar la xacra de 
la violència masclista de la societat. 

A continuació, passa a exposar les diferents obres i actuacions previstes al districte i, en 
primer lloc, esmenta que s’iniciaran les obres d’arranjament de l’espai lliure a Can Marcet i 
que està previst que finalitzin el maig del 2018, amb un cost gairebé d’1,5 milions d’euros. 
Explica que el projecte preveu fer una zona verda amb espais d’estada, una àrea de joc 
infantil i una nova àrea d’esbarjo per als gossos, i també millores en la mobilitat per 
pacificar el trànsit rodat. 
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En segon lloc, indica que les obres del carrer Harmonia contemplen millores en el 
clavegueram i en l’enllumenat, entre altres coses, que tenen un cost de 2,6 milions 
d’euros i que està previst que finalitzin el desembre del 2018. Esmenta que també 
s’aprofitarà per aplicar millores quant a mobilitat a peu i accessibilitat. 

En tercer lloc, apunta els treballs de neteja i retirada de les restes de fibrociment 
derivades de l’enderroc anys enrere de les barraques del Turó de la Rovira, en l’àmbit del 
parc dels Tres Turons. 

En quart lloc, planteja que entre el novembre i el desembre es retiraran les plaques de 
simbologia franquista del districte, que va ser el tema més prioritari en el PAD d’Horta-
Guinardó. 

En cinquè lloc, diu que durant el primer trimestre del 2018 s’iniciarà l’avantprojecte per a 
l’actuació a la rambla del Carmel. En aquest sentit, informa que a principis del 2018 es 
volen començar els treballs per fer un concurs d’idees amb el veïnat, obert a equips 
d’arquitectes i urbanistes del país i als grups municipals. 

Tot seguit, enumera intervencions més petites, com ara l’arranjament provisional de les 
pistes de Sardenya per fer-hi un pati obert, les escales al voltant de la plaça de Font d’en 
Fargues o la semaforització del carrer Penya amb el carrer Doctor Bové.  

Informa també que les obres plantejades al Plenari anterior continuen el seu curs normal, 
com ara l’àrea d’esbarjo de gossos, les obres a la plaça Raimon Casellas, la davallada de 
Gallecs o els jardins de Can Fargues. 

Després, assenyala que en el proper Plenari s’aprovaran els canvis que s’estan fent en el 
cartipàs fruit de la ruptura de la coalició de govern entre Barcelona en Comú i el PSC. Així 
mateix, informa que les responsabilitats de Comerç, Esports i Discapacitats passaran a 
diferents consellers de Barcelona en Comú i agraeix la feina feta en aquestes àrees a les 
conselleres del PSC. 

Per acabar, assenyala altres qüestions que s’estan duent a terme al Districte i que no són 
obres, com ara les activitats per a gent gran a Montbau, al casal de la Pedrera, i el treball 
que estan fent per mantenir l’activitat juvenil de l’edifici de la plaça Eivissa, 17, el Bloc 17. 
També informa que el dimarts 19 de desembre hi ha convocada la primera trobada de 
participació veïnal en el marc dels grups de treball de la Comissió de Seguiment de la 
Ronda de Dalt per definir els usos de la cobertura i, en darrer lloc, exposa que al Guinardó 
s’està treballant des de fa temps amb l’associació de veïns i la coordinadora un projecte 
de mobilitat al barri. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, lamenta la poca afluència d’entitats i 
associacions al Consell Plenari. 

Diu a la regidora que s’ha oblidat de parlar del tema de les ordenances de terrasses, que 
són unes ordenances que tenen un gran impacte econòmic i que, per tant, creu que és el 
moment de donar suport al sector de la restauració. Manifesta que el més important és 
que el resultat d’aquestes ordenances sigui el millor per a Barcelona i que tingui el suport 
de tots els sectors, així com també dels grups polítics que fins ara no l’hi han donat. 
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A continuació, pel que fa a l’Ordenança de civisme que es pretén aprovar, manifesta que 
sembla més una «ordenança de gamberrisme», perquè proposa reduir les sancions a 
netejavidres, grafiters i per fer ampollot. En aquest sentit, comunica que el Grup del Partit 
Popular hi ha fet quaranta-dues al·legacions. 

D’altra banda, es queixa que el 3 de novembre es col·loqués a la façana del Districte un 
cartell amb el lema «Llibertat presos polítics» sense que el conseller tècnic respongués el 
missatge que se li va enviar per part del Partit Popular per convocar una junta de 
portaveus extraordinària per decidir si es penjava. 

També es lamenta que, malgrat les nombroses queixes veïnals, hagin trigat més de dos 
anys a adonar-se dels problemes de neteja de la ciutat i del districte i que tot just ara 
hagin informat que a Barcelona s’han detectat 833 punts negres, 103 dels quals a Horta-
Guinardó, el 12% del total. Afegeix que un dels problemes més gran és el dels 
excrements de gos. Denuncia que hi ha manca de neteja al solar de Vallseca, a la rambla 
del Carmel, a la plaça Catalana, etc. Així mateix, conclou que no es veu el resultat dels 
270 milions que es gasten en neteja i manteniment.  

En darrer lloc, quant a la ronda de Dalt, pregunta a la regidora si aposten pel primer 
projecte consensuat amb els veïns, que suposava el cobriment total, o per un calaix que 
significa gastar 15 milions d’euros i cobrir cent vuitanta metres de la ronda. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, en primer lloc, assegura que el 
trencament de l’acord de govern entre Barcelona en Comú i el PSC ha deixat Barcelona 
sense un govern d’esquerres i progressista que prioritzi la ciutat per sobre de tot. En 
aquest sentit, afirma que no es pot estar més pendent dels interessos d’alguns que del 
conjunt dels ciutadans de Barcelona i del seu interès general, que no es pot demanar 
diàleg i trencar acords, ni demanar estabilitat i sucumbir a càlculs electorals. 

Així mateix, afegeix que el trencament deixa Barcelona amb un govern més feble i amb 
dificultats per tirar endavant polítiques imprescindibles per a la ciutat i el districte, com ara 
la defensa dels drets socials o la lluita contra la precarietat laboral, entre altres coses. 
Conclou que era un pacte que deixava fora les qüestions que no tinguessin a veure 
estrictament amb el govern de la ciutat. 

Assegura que des de l’oposició seguiran treballant perquè Barcelona tingui un govern fort 
que encari els problemes de la ciutat, per la cohesió social i contra les desigualtats, i que 
faran una oposició clara i constructiva en clau de ciutat. 

D’altra banda, comenta que han presentat un paquet d’al·legacions als pressupostos per 
al 2018 imprescindibles per revertir els efectes del procés en l’economia, com ara la 
davallada de turistes, la baixada del consum, la fugida d’empreses o la caiguda 
d’inversions estrangeres. Per tant, diu que aquestes al·legacions van adreçades a donar 
suport a les famílies que pateixen les conseqüències de l’estancament econòmic, a 
generar condicions que permetin reactivar l’economia per generar ocupació de qualitat i a 
fomentar la proximitat de l’Ajuntament a la ciutadania i reforçar, així, els districtes. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, primerament, diu que és un plaer poder 
estar en el Plenari en representació d’ERC en uns moments tan històrics i greus per al 
país, tenint en compte que encara hi ha membres del Govern legítim de la Generalitat i 



 
 
 

5 

líders d’organitzacions civils i pacífiques a la presó, i el president i altres consellers sense 
poder tornar a Catalunya. 

Així mateix, exposa que al cap d’una setmana hi haurà unes eleccions al Parlament 
imposades per l’Estat espanyol, que només sap fer servir la força i l’opressió davant d’un 
conflicte polític i que ha utilitzat de manera il·legítima i fraudulenta l’article 155 de la 
Constitució, la qual interpreta i modifica segons els seus interessos. 

Diu que el poble està decidit a fer valer la democràcia per sobre de la imposició i que es 
continuaran fent passes per construir una República catalana socialment més justa i 
pròspera, per lluitar contra la corrupció i el frau fiscal, per fer uns pressupostos el màxim 
de justos socialment, per enfortir el tercer sector i l’economia catalana i per redistribuir la 
riquesa, entre altres qüestions. 

També assenyala que malgrat la situació en què es troba el país, la Generalitat ha 
aconseguit un rècord d’inversions estrangeres i exportacions i un creixement econòmic 
més enllà del previst, i que encara s’hauria pogut fer molt més si no hi hagués hagut 
repressió per part de l’Estat. Remarca que cal restituir les institucions i tornar a la 
normalitat democràtica, i així poder desplegar els quaranta-sis decrets llei suspesos pel 
Tribunal Constitucional i tirar endavant una república socialment més justa. 

Tot seguit, subratlla que els grups municipals que defensen l’aplicació de l’article 155 són 
còmplices de l’ofegament que pateixen les entitats socials, culturals i esportives del país 
per la paralització de les subvencions per part de l’Estat. Per tant, reclama que 
l’Ajuntament i el Districte les ajudi, ja que formen part del model de societat del país i en 
són una riquesa.  

En darrer lloc, demana al Govern del Districte que en defensi el patrimoni, que no doni per 
perdut Can Vanis, que aboqui recursos per salvar el Bloc 17 i la Torre Garcini, i que lluiti 
també a nivell municipal per aconseguir millorar els pressupostos dels barris.  

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, lamenta que s’hagi trencat el pacte de 
govern amb el PSC per qüestions alienes a la gestió de la ciutat, atès que moderava les 
tendències separatistes del Govern i reforçava les polítiques socials. 

En aquest sentit, critica la manca de neutralitat institucional del Govern, cosa que ha fet 
que molta gent no se senti representada. Afegeix que el Govern ha de contribuir a crear 
ponts de convivència i no augmentar la fractura social posant segons quins cartells en 
espais públics.  

D’altra banda, celebra que el projecte de la rambla del Carmel es torni a engegar, perquè 
és una reforma molt necessària que contribuirà a la dinamització cultural i a la connexió 
amb altres barris. Tanmateix, apunta que espera que no torni a quedar aturat com ha 
passat els darrers anys. 

Seguidament, mostra la seva satisfacció per la modificació de l’Ordenança de terrasses. 
Manifesta que les terrasses donen vida als carrers i ajuden a redistribuir la riquesa. 
Tanmateix, reconeix que poden causar molèsties pel soroll i per l’ocupació de la via 
pública, però destaca que cal trobar un equilibri pels beneficis que aporten. 

També s’afegeix a la demanda de trobar una solució al Bloc 17, de la plaça Eivissa. 
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Quant a Torre Garcini, pregunta quants diners pensen gastar per expropiar aquest 
patrimoni, ja que segons els pressupostos del 2017 i les previsions per al 2018 acabarà 
sent el casal amb el preu per metre quadrat més car de Barcelona, i això impedeix que es 
puguin fer inversions en altres equipaments necessaris per al districte. 

Per acabar, referent a Laboratoris Esteve, del Guinardó, insta el Govern a reunir-se amb 
ells per saber més detalls de la seva deslocalització i com pot afectar això el comerç i els 
serveis de la zona. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, en primer lloc, fa una reflexió 
sobre la poca assistència als òrgans de participació del Districte i afegeix que cal que el 
Govern repensi la participació a Horta-Guinardó per recuperar la gent. 

Després, expressa el seu suport a totes les mesures que duguin a terme l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya per eradicar la violència de 
gènere. 

Seguidament, respecte a equipaments, retreu a la regidora que només hagi fet referència 
a l’àrea de gossos de Can Marcet i afegeix que Horta-Guinardó el que necessita són llars 
d’infants, casals de la gent gran, habitatge dotacional, etc. 

Pel que fa al Turó de la Rovira, assenyala que està molt bé que es retirin les fibres 
d’amiant que hi pugui haver, però reclama que el Govern escolti els veïns i es repensi el 
projecte dels Tres Turons i es creï un parc mixt que faci compatible els habitatges dignes 
que hi ha amb els usos del parc. 

Pel que fa al barri del Carmel, diu que cal arranjar la rambla del Carmel, però que també 
cal reurbanitzar el carrer Pantà de Tremp i acabar les escales de l’Alguer, que són 
actuacions molt demanades pels veïns i no es fan. Conclou que a part d’avantprojectes, el 
Carmel necessita fets i inversions. 

En darrer lloc, critica que la regidora no hagi parlat de l’increment de persones sense 
sostre que es veu en l’últim recompte que s’ha fet a la ciutat i al Districte. Afegeix que és 
un tema prou important per dedicar-hi una estona al Plenari. 

La regidora demana disculpes per no haver parlat sobre l’Ordenança de terrasses. Explica 
que, a diferència d’altres zones de la ciutat, al Districte les terrasses no eren un problema 
sinó que ho era la normativa de terrasses aprovada per CiU, amb el vot del PPC. Per tant, 
considera que l’acord a què s’ha arribat al Districte amb els veïns i el sector permet 
continuar treballant per la convivència i alhora per l’activitat econòmica. 

Pel que fa a la ruptura del pacte, comenta que l’objectiu continua sent un govern 
d’esquerres ampli i que lamenta que altres forces d’esquerres estiguin més preocupades 
per altres qüestions. En aquest sentit, recorda al senyor Reig que estan al Plenari del 
Districte d’Horta-Guinardó i li retreu que hagi gastat la meitat del seu temps per parlar de 
les polítiques de la Generalitat i fer campanya. 

Referent a l’edifici de plaça Eivissa, 17, respon al senyor Reig que la Generalitat també 
tenia molt a dir en aquesta operació. I indica que des del Govern es continua buscant una 
sortida perquè s’hi pugui continuar fent l’activitat associativa que s’hi ha dut a terme fins 
ara, que és molt necessària al barri d’Horta. 
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D’altra banda, contesta que ja s’han reunit amb Laboratoris Esteve. 

Diu al senyor Conde que si volia convocar una junta de portaveus pel tema de la pancarta 
dels presos polítics havia de parlar amb la resta de portaveus, que no és potestat del 
conseller tècnic convocar-la. També explica que l’acord s’havia pres a la Junta de 
Portaveus de la ciutat, amb la presència de tots els grups, i que per això l’acord es va 
traslladar automàticament als districtes. 

Així mateix, li diu que el discurs que ha fet no va en la línia de tendir ponts a tothom, que 
es fixa únicament en una part de la població i que el Govern del Districte governa per a 
totes les persones d’Horta-Guinardó independentment del que pensin. 

Quant a la participació presencial, reconeix que a la darrera Audiència Pública va haver-hi 
poca assistència, tanmateix, explica que als consells de barri continua anant-hi molta 
gent. Subratlla que molts temes es tracten en comissions bilaterals amb els veïns 
implicats i que realment hi ha molta participació. 

El senyor Conde demana a la regidora si s’aprofitaran les idees que van aportar els veïns 
a la reunió que es va fer fa un any i mig sobre les obres de la rambla del Carmel. 

Quant al tema del cartell, manifesta que l’interlocutor del Districte és el conseller tècnic i 
que no li va contestar el que ell havia demanat. 

La senyora Carmona assegura que continuaran defensant l’acció feta pel Govern durant 
l’any i mig en què ha estat vigent l’acord, que el balanç és positiu i que ho reconeix el 55% 
dels barcelonins al darrer baròmetre. Apunta que el PSC segueix fidel al compromís que 
va adquirir amb els barcelonins i els veïns del districte, i que continuarà treballant en clau 
progressista.  

El senyor Reig aclareix que ha detallat les mesures que ha fet el Govern de la Generalitat 
perquè cal posar-les en relleu, que ningú altre ho farà. A més, manifesta que són mesures 
que també afecten la qualitat de vida dels veïns d’Horta-Guinardó. 

Tot seguit, reclama al Govern del Districte que es duguin a terme les actuacions a què es 
van comprometre fa temps i que no acaben d’arribar, com ara les millores a la Font del 
Gos. 

També demana que es mantingui la mida del bus 185 perquè es pugui donar servei als 
veïns de la part alta del barri de la Font del Gos, i que si cal s’augmenti la freqüència per 
pal·liar la sobreocupació de la línia. 

La senyora Calonge s’afegeix a la queixa de la regidora referent a fer servir el Ple per fer 
campanya electoral i li recrimina que tendir ponts no és penjar uns cartells que 
identifiquen clarament uns quants partits separatistes, sinó que és no manifestar-se per 
cap opció, que com a Ajuntament han de fer política per a tothom. 

D’altra banda, exposa que a la plaça Eivissa durant mesos hi ha hagut una estelada 
penjada, que no sap si s’ha despenjat, perquè els veïns diuen que no i el Govern diu que 
sí, però que la qüestió és que part del veïnat de la plaça no se sent còmode. Afegeix que 
passa el mateix amb els cartells dels presos polítics. 
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Finalment, argumenta que això no facilita la convivència i que molts veïns i veïnes se 
senten exclosos pel tracte que reben en aquest sentit per part del Govern. 

El senyor Puelles lamenta que la regidora no hagi respost les qüestions relatives al 
sensellarisme i a la manca d’inversions. 

Quant al trencament de l’acord de Govern, diu a la senyora Carmona que pot ser una 
oportunitat per al PSC per reclamar inversions a les quals va haver de renunciar en entrar 
al Govern, com ara els 50 milions d’euros per a la ronda de Dalt. 

La regidora, en primer lloc, recorda que es va arribar a l’acord pressupostari per a la ronda 
de Dalt abans que el PSC entrés a formar part del Govern. I reitera que espera que 
continuïn sent possibles aquests tipus d’acords amb els diferents grups d’esquerres. 

Retreu al senyor Reig que ERC a la Generalitat ha pactat amb el Govern de dretes de 
CiU, amb els del 3%, i d’aquesta manera ha promocionat polítiques de dretes i ha impedit 
que el senyor Puigdemont convoqués eleccions. 

El senyor Puelles es queixa del que acaba de dir la regidora i li demana que rectifiqui el 
que ha dit sobre el 3%. 

La regidora respon que és l’únic partit que té les seus embargades i que no ha dit res que 
no hagi sortit als mitjans de comunicació. 

El senyor Puelles contesta que no estan embargades. 

El president apunta que la regidora no retira les seves afirmacions. 

d) Mesures de govern 

No n’hi ha. 

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

3. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 
Carta de municipal i 10.6.g de les Normes reguladores de funcionament dels 
districtes, el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 i 
aprovar inicialment la distribució dels capítols II, IV i VI del Pressupost del 
Districte 2018 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, apunta que la poca 
assistència de gent es pot deure al fet que fa poc ja es va celebrar el Consell Ciutadà i les 
comissions consultives i que es va donar als membres del teixit associatiu i veïnal 
assistents la mateixa informació que s’està tractant en el Plenari. 

Seguidament, amb l’ajut de diapositives, passa a presentar l’informe favorable del Districte 
a l’aprovació inicial dels pressupostos per a l’any 2018. 
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Diu que bàsicament explicarà el que són les despeses corrents i de capital. Afirma que en 
aquests pressupostos es consolida l’increment que hi ha hagut des de l’any 2015, i que ja 
arriba als 269 milions d’euros, amb un total de 2.210 milions d’euros de despesa corrent 
per a l’any 2018. Afegeix que es dona prioritat a àrees com serveis socials, habitatge, 
transport públic o cultura, amb un increment de 79 milions, 35 milions, 41 milions i 
22 milions d’euros, respectivament. 

A continuació, destaca l’increment previst del 2% d’ingressos provinent de la participació 
dels ingressos de l’Estat, tanmateix, lamenta que, tot i el creixement econòmic, el Govern 
central hagi congelat aquesta aportació durant l’any 2017. 

Quant a les despeses no financeres, indica que creixen un 2,4%, amb un total de 
2.210 milions d’euros i que es dediquen principalment a les partides de medi ambient i 
serveis, serveis generals, seguretat i mobilitat i serveis socials i promoció social. En 
aquest sentit, fa saber que a la pàgina web es pot consultar la presentació sencera. 

Pel que fa a les inversions, diu que es preveu un augment des dels 470 milions del 
pressupost inicial del 2017 fins als 482 milions l’any 2018. Apunta que la part més 
important d’aquestes despeses són principalment les partides d’habitatge i educació, cosa 
que demostra les prioritats del Govern. 

Així mateix, conclou que aquests pressupostos acrediten la bona gestió del Govern de la 
ciutat durant els darrers anys, la qual cosa també corroboren les enquestes de satisfacció. 
En aquest sentit, diu que l’Ajuntament de Barcelona és modèlic pel que fa al pagament als 
proveïdors, que paga a trenta dies, i que té un dèficit molt per sota dels mínims marcats 
per l’Estat, 835 milions d’euros, un dels nivells d’endeutament més baixos dels darrers 
deu anys. 

En darrer terme, subratlla que demana l’informe favorable després que s’hagi fet 
l’aprovació inicial dels pressupostos a Casa Gran, i reitera que estan oberts a incorporar-
hi possibles esmenes dels altres grups municipals. 

D’altra banda, manifesta que farà una presentació breu dels pressupostos del Districte, 
que tota la informació ja es va donar a la comissió consultiva. Exposa que la partida més 
important del Districte és la transferència a l’Institut Municipal de Serveis Socials, que és 
pràcticament un terç del pressupost. Afegeix que és important ressaltar que del 2015 al 
2018 les despeses corrents no han parat de créixer. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, comunica que el posicionament del seu 
grup serà en contra, perquè l’increment és només del 0,1%. A més, diu que el pressupost 
incompleix la Llei d’estabilitat pressupostària, atès que supera la despesa permesa, és a 
dir, sobrepassa en 148,60 milions d’euros el límit màxim de despesa consolidada 
computable per al 2018. 

Pel que fa als ingressos, diu que es basen en una fiscalitat màxima, que Barcelona és la 
ciutat més cara d’Espanya quant a impostos, tant municipals com autonòmics. 

Quant a les transferències d’altres administracions, relata que les aportacions de l’Estat es 
mantenen i representen el 40% dels ingressos, mentre que la Generalitat aporta el 2,6% 
del total dels ingressos. 
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A continuació, informa que el seu grup impugnarà els pressupostos perquè són nocius per 
a la ciutat, atès que augmenten les subvencions nominatives i, en canvi, es redueix la 
despesa per a la promoció del comerç de proximitat, les ajudes a la rehabilitació 
d’habitatge o que, fins i tot, desapareixen inversions referents al Pla de manteniment 
integral d’accessibilitat.  

Seguidament, anuncia el seu rebuig total al pressupost perquè no compleix el que recull la 
Carta municipal quant al fet que els districtes han de gestionar com a mínim el 15% dels 
recursos ordinaris. Subratlla que per al 2018 el percentatge és de l’11,5%, és a dir, que 
els ingressos corrents estan per sota del mínim establert. 

Finalment, conclou que les inversions al districte són insuficients, que només les Corts i 
Sarrià tenen menys inversió. Per tant, reitera que votaran que no als pressupostos. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, exposa que des de l’oposició 
tenen la llibertat de defensar el cent per cent del que el seu grup entén que han de ser els 
pressupostos per al 2018. Afegeix que comparteixen l’orientació general dels 
pressupostos, però no com s’ha acabat concretant la proposta final. 

En aquest sentit, argumenta que el pressupost no té en compte el que està passant a 
Barcelona, com ara la davallada de turistes, la baixada del consum, la fugida d’empreses, 
la caiguda d’inversions estrangeres, etc. Critica que és un pressupost sense lideratge i 
demana que s’hi incloguin partides per compensar la greu situació que viuen molts 
comerciants, restauradors i petits i mitjans empresaris. 

Manté que comparteix que el pressupost del Districte permeti continuar amb 
infraestructures i equipaments pels quals va apostar el seu grup, però anuncia que han 
presentat un paquet d’al·legacions perquè els comptes siguin cent per cent del PSC, i que 
inclou el projecte del mercat d’Horta, la rambla del Carmel, la Campa, actuacions a la Font 
del Gos, entre d’altres. 

Tot seguit, esmenta tota una sèrie de propostes, com ara l’increment de la inversió 
destinada a la ronda de Dalt per poder cobrir un nou tram, una dotació de 10 milions 
d’euros per a la congelació de les tarifes del transport públic, un augment de 10 milions 
d’euros per al capítol II i IV dels districtes o un increment de la dotació dels plans de 
millora de voreres i enllumenat. 

Finalment, anuncia que el seu grup s’abstindrà. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, diu que farà una valoració més 
qualitativa que quantitativa. Exposa, en primer lloc, que des del 2015 les despeses 
corrents i d’inversió han crescut 327,8 milions d’euros gràcies a l’augment d’ingressos 
vinculat a la millora de les dades microeconòmiques. I comenta que l’abstenció d’ERC a la 
Comissió d’Economia i Hisenda ha permès iniciar el procés de debat dels pressupostos 
entre els diferents grups. 

Afirma que Barcelona i els districtes necessiten estabilitat, i destaca que el seu grup ja 
havia advertit que el pacte amb el PSC suposava retornar a la manera de governar de 
sempre. Motiu pel qual reitera la proposta que va plantejar fa unes setmanes, juntament 
amb el Grup Demòcrata, per donar estabilitat a la ciutat davant l’ofensiva per part de 
l’Estat. D’altra banda, valora positivament que gran part dels pressupostos es destini a 
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actuacions socials, però creu que s’hauria de fer més amb partides estructurals i no tan 
conjunturals. 

Pel que fa al percentatge de pressupost per a Horta-Guinardó, assenyala que és totalment 
insuficient per la grandària del districte, el nombre d’habitants i les necessitats de fa molts 
anys que encara no s’han satisfet en els darrers mandats. 

Per tot plegat, anuncia que el vot del seu grup serà l’abstenció, a l’espera de treballar 
conjuntament les esmenes que ha presentat. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, subratlla que ha sigut el vot de qualitat del 
president de la comissió que ha permès aprovar inicialment els pressupostos, la qual cosa 
significa manca de diàleg i fracàs en la negociació. A més, manifesta que l’Ajuntament 
sempre s’acaba posant al costat del «separatisme», dels que han provocat la 
desestabilització de la societat i de l’economia. 

Considera que els pressupostos no són realistes, que es basen en un nivell de 
compravendes d’edificis i habitatges semblant al d’anys anteriors i que la situació actual 
pot fer que es paralitzin les transaccions i no es compleixin les previsions de recaptació de 
240 milions d’euros en plusvàlues. 

Pel que fa als pressupostos de ciutat, felicita el Govern per l’augment de les partides de 
serveis socials, no obstant això, es queixa que l’oposició no disposa de les dades 
suficients per poder saber el nivell d’execució de cada una de les partides, tant del 2016 
com del 2017. Afegeix que un pressupost és una promesa i que la promesa només val la 
pena si s’acaba complint. 

Tot seguit, denuncia que el Govern no reclama amb fermesa a la Generalitat que pagui 
els seus compromisos amb l’Ajuntament, sinó que li compra edificis que la ciutat no 
necessita per injectar-li liquiditat i li paga el deute que li correspon d’ATM. Afegeix que 
caldria haver pressionat més la Generalitat, que la manca de diners era una excusa, 
perquè bé ha tingut diners per expandir el projecte «separatista». 

Respecte al pressupost del Districte, mostra la seva sorpresa pel fet que només es 
dediquin 30.000 euros a la dinamització econòmica de proximitat. 

En darrer lloc, diu que hi votaran en contra. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup votarà en 
contra dels pressupostos, ja que considera que demostren que Horta-Guinardó és un 
districte oblidat i que està a la cua d’inversions. Així mateix, subratlla que no hi ha inversió 
ni en habitatge ni en educació. 

Manifesta que el Grup Demòcrata intenta arribar a acords amb tots els grups polítics, però 
que la regidora no ha respost res del que li ha plantejat a la primera part. Reitera que els 
pressupostos són insuficients i estan a la cua d’inversions, només per darrere de les Corts 
i Sarrià-Sant Gervasi, que són districtes que no es poden comparar amb Horta-Guinardó 
ni en extensió ni en renda per càpita. 

Per acabar, assenyala que des que van entrar a l’Ajuntament no hi hagut cap increment 
en la partida de serveis socials, mentre sí que han augmentat els desnonaments i les 
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persones que viuen al carrer. Afegeix que les partides socials no les poden comparar amb 
l’any 2015, sinó que les han de comparar amb l’any anterior, i que l’increment ha estat 
zero, malgrat que diuen que són un govern d’esquerres. 

El senyor Valls diu que serà difícil tot el que ha plantejat l’oposició i sobretot treure dubtes 
de si són uns pressupostos independentistes o no independentistes, perquè els 
pressupostos no van d’aquest tema. 

Respecte a la manca d’inversió en habitatge, respon al senyor Puelles que el Govern 
Trias va deixar el Districte en el penúltim lloc en inversió i que es va carregar l’Agència del 
Carmel, que era un instrument financer que havia servit en mandats anteriors per abocar-
hi milions d’euros per a la construcció d’habitatge. Argumenta que si no es veu despesa 
en habitatge és perquè en l’anterior mandat no hi havia res planificat i, per tant, que no hi 
havia documents executius, és a dir, que no hi ha projectes als quals abocar el 
pressupost. 

Aclareix que la xifra d’inversions en aquest mandat és de 30 milions d’euros i no de 16. 

Tot seguit, respon al PSC que són uns pressupostos continuistes i que és injust fer una 
lectura parcial del pressupost, només de l’any 2018, perquè no es té una visió concreta de 
les prioritats de l’acció de tot el mandat. En aquest sentit, incideix que cal veure la 
continuïtat del pressupost al llarg dels quatre anys per valorar les prioritats de l’acció de 
govern. 

Comenta que amb les partides destinades, per exemple, a Pla de barris i a la millora de la 
mobilitat dels ciutadans ja s’entreveu quina és la voluntat de l’acció del Govern. 

No s’aprova la proposta.  

4. Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels 
equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2018 i sotmetre-la 
a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera del Districte, anuncia que a Horta-
Guinardó la variació dels preus públics serà del 0%, tal com proposa la Directriu general 
de variació de taxes i preus públics de l’Ajuntament. No obstant això, explica que els 
preus de les activitats de difusió cultural s’han arrodonit als cinquanta cèntims, seguint les 
directrius de l’ICUB i l’acord del grup de treball de preus públics. Pel que fa a la cessió 
d’espai, es mantenen les tarifes i les categories de l’estructura tarifària, però s’hi afegeixen 
els costos de la neteja i la consergeria. 

Assenyala que als preus públics s’han afegit les tarifes per a tallers familiars i itineraris, 
per a les activitats a realitzar a la sala polivalent de Montbau i al Casal de la Gent Gran de 
Sant Genís i per a l’ús del rocòdrom de l’espai Boca Nord. 

Pel que fa a les activitats formatives, a les activitats de suport a la creació, a la 
infraestructura i prestació de serveis de suport a la sala d’actes del Districte, indica que les 
tarifes també es mantenen. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, anuncia que el seu posicionament és 
en contra. Argumenta que els preus públics s’haurien d’aprovar al Ple del Districte amb un 
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procediment públic perquè els veïns i els grups polítics poguessin fer-hi aportacions i que 
el Govern hauria de donar la informació dels costos que justifiquen els preus públics. A 
més, afegeix que s’haurien de rebaixar de la mateixa manera que els impostos i les taxes 
per a l’any 2018. 

En segon lloc, considera que el Govern té marge per rebaixar els preus públics i 
compensar la pujada del 8% que es va aplicar durant el mandat anterior, atès el superàvit 
de 200 milions d’euros amb què es va tancar el 2015-2016. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, exposa que s’abstindran per 
coherència política, atès que s’han abstingut als pressupostos generals i als del districte. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup s’abstindrà en 
la votació perquè no s’ha informat amb antelació dels preus públics dels centres cívics i 
pel tema de la tarifació social, que encara no se’ls ha respost una pregunta plantejada en 
un plenari el desembre del 2015 relativa als criteris de l’Ajuntament per aplicar la tarifació 
social en l’exercici 2016 a l’hora de determinar els preus públics. Per tant, torna a 
preguntar quina és la nova tarifació social que s’ha aplicat en alguns dels nous preus 
públics. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, manifesta que tot i que els preus públics es 
mantenen, caldria saber si suposen un entrebanc per a certes agrupacions, especialment 
les de col·lectius amb més dificultat d’integració social, a l’hora, per exemple, de poder 
llogar espais de trobada. 

D’altra banda, assenyala que allà on hi ha hagut més canvis és en els preus de les 
activitats en casals i espais per a gent gran, que el preu dels cursos d’una hora per 
setmana és aproximadament el mateix, però el preu dels cursos de dues hores setmanals 
pràcticament s’ha duplicat. Per tant, subratlla que això pot suposar una barrera per a 
molta gent gran. 

Finalment, conclou que s’abstindran perquè volen esperar a veure si aquestes tarifacions 
afecten la participació durant el 2018 i cal revisar-les el 2019.  

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup 
s’abstindrà perquè van demanar a nivell municipal una sèrie d’aclariments i d’esmenes a 
la tarifació social i no van ser contestats en temps i en forma suficient. 

La senyora Martínez, en primer lloc, agraeix els posicionaments. Aclareix que no tots els 
districtes porten els preus públics al plenari i que Horta-Guinardó sí, i diu que també es 
van explicar al Consell Ciutadà. 

Conclou que els preus públics es mantenen, llevat els dels espectacles. 

S’aprova la proposta per majoria simple. 

b)  Proposicions dels grups municipals 

No n’hi ha. 
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c) Mocions 

No n’hi ha. 

D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

5. Dotar el Districte d’un pressupost suficient per realitzar les inversions 
necessàries i desenvolupar millores d’accessibilitat, reurbanització, 
equipaments públics, protecció de patrimoni i millora del teixit comercial dels 
barris 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, exposa que Horta-Guinardó és el 
tercer districte més extens de Barcelona, el quart en població i el que té unes condicions 
orogràfiques més complicades, però que, en canvi, és un dels districtes amb menys 
inversió. Per això, proposa que es doti el pressupost del Districte d’Horta-Guinardó dels 
recursos suficients per fer les inversions necessàries pel que fa a millores d’accessibilitat, 
reurbanitzacions de carrers, equipaments públics, protecció del patrimoni i millores en el 
teixit comercial dels barris, tal com reclamen els veïns. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, diu que està d’acord que manca inversió 
al Districte, però que s’abstindran en la votació de la proposició, perquè el Grup 
Demòcrata diu ara una cosa diferent del que feia quan estava al Govern. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, anuncia que s’abstindran en la 
votació de la proposta, que està d’acord que cal més inversió per al Districte. Tanmateix, 
apunta que quan anteriorment el senyor Puelles ha parlat dels 30 milions del Govern Trias 
es devia referir potser a passeig de Gràcia i a la ronda del Mig i no al Districte d’Horta-
Guinardó. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta que malgrat que no té clar si 
les dades que conté la proposició sobre les inversions directes a Horta-Guinardó són les 
correctes, el seu grup votarà a favor de la proposta. Afegeix que qualsevol mesura que 
reclami més inversions als barris va en la bona direcció, ateses les grans mancances en 
equipaments, serveis socials i millores urbanes que té el Districte. 

La senyora Julia Calonge Coch, en nom de GMDC’s, assenyala que es fa difícil fiscalitzar 
quines són realment les inversions als districtes per la manera com es proporciona la 
informació, que no és transparent. 

D’altra banda, anuncia que votarà a favor de la proposició, malgrat que és tan genèrica 
que no sap exactament què demana. Tanmateix, afirma que no poden dir que no a una 
proposició que demana més inversió per al districte. 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú-E, apunta que s’abstindrà per la manca de 
concreció de la proposta. Reitera que el Grup Demòcrata no té bé les xifres, ja que no són 
16 milions, sinó 30. 
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El senyor Puelles agraeix el suport dels grups que hi han votat a favor. Respon a la 
senyora Carmona que no coneix el Districte, que les inversions van ser a Sant Genís, a 
Can Baró i a Montbau, no a passeig de Gràcia. 

D’altra banda, respon a la senyora Calonge que té raó en el que ha dit sobre les dades 
d’inversions. 

S’aprova per majoria simple. 

Del Grup Municipal de C’s: 

6. Impuls durant el 2018 de polítiques de desenvolupament de l’associacionisme en 
tots els barris i en tots els àmbits del tercer sector, en col·laboració amb Torre 
Jussana i amb la resta del teixit associatiu del Districte 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, exposa que a la ciutat de Barcelona hi ha un 
gran nombre d’associacions sense ànim de lucre, diu que, tanmateix, l’informe Panoràmic, 
impulsat pel Consell d’Associacions de Barcelona, reflecteix que l’activitat associativa al 
Districte d’Horta-Guinardó és més baixa en comparació amb la resta de la ciutat i que la 
majoria d’associacions que hi ha es concentren a Horta o al Guinardó. 

En aquest sentit, manifesta que l’associacionisme aporta molts elements positius per a la 
societat i que per això la seva proposta demana que el Districte engegui polítiques 
adreçades a impulsar l’associacionisme a tots els barris i en tots els àmbits del tercer 
sector. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia que el seu grup s’absté perquè 
està d’acord amb el fons de la proposició, però no amb les formes. 

La senyora Núria Galan Orriols, del GMDPSC-CP, anuncia que el seu grup s’abstindrà en 
la votació.  

Subratlla que coneix perfectament l’informe Panoràmic i que sempre han donat suport a 
les propostes i a les recerques que s’han fet des del Consell d’Associacions de Barcelona. 

D’altra banda, diu al GMDC’s que a vegades són molt detallistes en mesures concretes, i 
que el que falta és incrementar la partida de subvencions per al Districte, perquè això faria 
que les entitats no s’hagin de preocupar tant pels problemes de finançament i puguin 
dedicar-se a ampliar la base social, a promocionar-se, que són els reptes que indica 
l’informe Panoràmic respecte les associacions d’Horta-Guinardó. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, subratlla que en un context de normalitat 
podrien donar suport a la proposició, però que no es pot obviar que les associacions i les 
entitats són les que han patit més l’aturada dels convenis i les subvencions a causa de 
l’aplicació de l’article 155, amb conseqüències que poden ser irreparables. Afegeix que la 
proposta demostra desconeixement de la realitat i del patiment de les associacions en 
aquests darrers mesos. 

Anuncia que el seu grup s’absté en aquesta proposició. 
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El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, indica que el seu grup votarà a 
favor de la proposició perquè considera que tot el que sigui impulsar l’associacionisme és 
bo per al Districte. També demana que s’incrementin els recursos humans dels districtes 
per fer les tasques d’acompanyament a les associacions, atès els canvis que hi haurà pel 
que fa a llicències d’espai públic i d’ocupacions. 

El conseller tècnic diu que el seu grup votarà a favor de la proposició perquè va en la línia 
del que està fent el Govern, i que caldrà treballar conjuntament amb els grups, les 
associacions i amb Torre Jussana. 

Pel que fa als recursos humans que reclama el senyor Puelles, apunta que ja ha sortit la 
notícia que l’Ajuntament farà l’oferta pública d’ocupació més gran de la seva història. 

D’altra banda, explica que el Govern ha augmentat totes les partides de suport a les 
entitats, tant en subvencions com en recursos materials, com ara tarimes, ambulàncies 
per a correfocs, etc. 

El senyor Ortiz dona les gràcies als grups pel seu posicionament. Puntualitza que una 
cosa és augmentar inversions en termes de subvencions, que serveixen per mantenir el 
teixit associatiu, i l’altra és impulsar polítiques amb inversions per augmentar el teixit 
associatiu i ampliar la base social de les entitats. 

Tot seguit, critica que algun grup s’hagi abstingut o hagi votat en contra sota el pretext del 
context polític actual mentre havia demanat suspendre el Ple per la campanya electoral i 
utilitza el Ple per fer un míting polític. 

S’aprova per majoria absoluta. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

7. Instar el Govern del Districte a intensificar les accions i negociacions pertinents 
per a garantir que el bloc de Pl. Eivissa, 17 segueixi sent seu del CJD7 i de la 
resta d’entitats i associacions que actualment en fan ús 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que el BBVA té interès a vendre 
l’edifici de la plaça Eivissa, 17 i que les entitats i associacions s’han organitzat en la 
plataforma Salvem Bloc 17 per demanar que l’Ajuntament l’adquireixi, i més tenint en 
compte el superàvit de gairebé 98 milions d’euros de l’exercici pressupostari de l’any 
2016. En aquest sentit, insta el Govern del Districte a intensificar les accions i les 
negociacions per garantir que el bloc de la plaça Eivissa, 17 segueixi sent seu del CJD7 i 
de la resta d’entitats i associacions que actualment en fan ús. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta que s’abstenen en la votació a 
l’espera de les negociacions amb el BBVA, que n’és el propietari. 

La senyora Núria Galan Orriols, del GMDPSC-CP, apunta que votaran a favor de la 
proposició perquè els preocupa que pugui desaparèixer el projecte que es desenvolupa 
des de fa temps a la plaça Eivissa, 17. Tanmateix, reconeix que s’està treballant per 
resoldre aquesta qüestió i que el Govern informa de les negociacions a la plataforma. 
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La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, afirma que votaran a favor de la proposició 
perquè seria incongruent que demanessin més suport per a l’associacionisme i no 
estiguessin a favor de trobar una solució perquè aquestes associacions i entitats tinguin 
un lloc per reunir-se. Tanmateix, diu que la solució no pot significar un cost de molts 
milions que acabi perjudicant altres associacions i projectes futurs. 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, manifesta que votaran a favor de la 
proposició perquè va en la línia de recuperar el patrimoni d’Horta-Guinardó, que és el que 
sempre ha defensat el seu grup. 

Destaca que totes les persones que formen part de les entitats i que desenvolupen 
activitats a la plaça Eivissa, 17 ho fan amb l’única voluntat de millorar la societat en què 
vivim, i que això és una raó més per donar suport a la proposició i assegurar la continuïtat 
del Bloc 17. 

El conseller tècnic, en primer lloc, diu que no entén per què es pot parlar del Bloc 17 i no 
del suport a l’associacionisme. D’altra banda, informa que el Govern està treballant 
intensament per resoldre aquest tema, que hi ha la voluntat de salvar el bloc, sigui amb 
l’adquisició o alguna altra fórmula. En aquest sentit, lamenta que la Generalitat hagi 
renunciat a reclamar els seus drets en el testament, tal com li demanava el Govern 
municipal i la plataforma. 

El senyor Reig, respon que naturalment faran tot el que sigui possible i que esperen 
també la màxima implicació per part del Govern municipal, com creu que ja s’està fent. 
D’altra banda, apunta que no s’han negat a parlar d’associacionisme, que l’únic que han 
posat de manifest és que no s’ha tingut en compte que per culpa del 155 moltes 
associacions no han rebut les subvencions i ho estan passant molt malament. 

S’aprova la proposta per majoria absoluta. 

Del Grup Municipal del PSC: 

8. Presentació d’un informe sobre situació actual i solucions viables en el comerç 
de St. Genís. Comunicació de la diagnosi a la Comissió d’Urbanisme, Taula de 
Comerç, etc. i assegurar la seva utilitat i trasllat en altres barris 

La senyora Núria Galan Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta que és una proposició sobre 
l’accessibilitat al comerç i la visualització d’itineraris accessibles al barri de Sant Genís i 
que haguessin volgut presentar les idees en una mesura de govern molt més àmplia. 

Exposa que durant l’any 2017 han estat treballant des de Comerç i Persones amb 
Discapacitat, juntament amb el Consell de Persones amb Discapacitat, l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat, l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Regidoria de 
Comerç, per intentar avançar cap a un comerç de proximitat obert a tothom al barri de 
Sant Genís. 

Reitera que la intenció era presentar aquesta qüestió en una mesura de govern i que, per 
tant, la proposició només recull algunes idees. En aquest sentit, demana al Govern que 
presenti l’informe amb les solucions per als establiments i amb les subvencions per donar 
cobertura a les reformes dels comerços participants del barri de Sant Genís. 
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El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, subratlla que l’accessibilitat als comerços 
és un tema primordial, per tant, anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposició. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup sempre dona 
suport a totes les mesures encaminades a la millora del comerç dels barris i més si va 
lligada a l’accessibilitat. Afegeix que en especial Sant Genís necessita mesures d’aquest 
tipus. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, diu que donaran suport a aquesta 
proposició. Exposa que és important que aquesta mesura la duguin a terme conjuntament 
Administració pública, entitats comercials, universitat i veïns. Tanmateix, diu que estaran 
amatents que s’aboquin els recursos necessaris per poder tirar endavant aquesta 
iniciativa. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, assenyala que donaran suport a 
aquesta proposta perquè fa referència a la promoció del comerç de proximitat i a les 
millores d’accessibilitat, que són dos temes prioritaris per al seu grup. 

Tanmateix, lamenta que la proposta arribi tard, i més tenint en compte que la presenta el 
GMDPSC-CP, que fins fa un mes era responsable de Comerç al Govern de la ciutat i del 
Districte. Afegeix que la iniciativa hauria d’estar inclosa en un pla de comerç d’Horta-
Guinardó, encara inexistent després d’un any i mig de govern. 

Per tant, reclama que es faci urgentment un pla de comerç per al Districte i que la 
proposició presentada no quedi en paper mullat després d’haver estat aprovada en el 
Plenari del Districte. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, del GMDBComú-E, anuncia que votaran a favor de la 
proposició perquè és un projecte que el Govern ja tenia previst continuar. 

Explica que l’11 de gener es presentarà a la Casa Groga la diagnosi feta per estudiants 
d’arquitectura, amb la participació de la universitat, el Districte, els comerciants, etc. 
Afegeix que dins de la Taula de Comerç s’informarà de les subvencions corresponents per 
poder aplicar les mesures descrites a l’informe.  

La senyora Galan dona les gràcies a tots els grups. Insisteix que la proposició també 
conté la planificació i l’adequació per poder transferir aquesta línia de treball en altres 
barris com el Carmel, Montbau i Horta. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Del Grup Municipal del PPC: 

9. Pla per a la construcció d’aparcaments al Districte, especialment a les zones on 
l’aparcament en superfície s’ha vist reduït 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que al districte hi ha 57.000 
cotxes i que hi ha manca de places d’aparcament, i que amb la superilla encara se 
n’eliminaran més. 
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Assenyala que el cotxe privat és avui en dia una necessitat, perquè en molts casos el 
transport públic no és una alternativa i, per tant, demana que es faci un pla per construir 
aparcaments al districte, especialment en les zones on s’ha reduït l’aparcament en 
superfície, la qual cosa estimularia l’activitat comercial. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, en primer lloc, anuncia que el seu 
grup s’abstindrà en aquesta proposició. Argumenta que és cert que al districte hi ha 
preocupació per la desaparició de places d’aparcament i que cal donar alternatives als 
veïns per poder aparcar els seus vehicles, tanmateix, creu que la proposició hauria de 
recollir també l’aposta pel transport públic, bus i metro. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, diu que el seu grup vota en contra 
perquè la proposició es basa en un model caduc que prioritza el vehicle privat en 
detriment dels vianants, el transport públic i altres mitjans de transport més sostenibles. 

Assenyala que hi haurien votat a favor si hagués estat una proposta més amplia que 
demanés un pla de millora de la mobilitat en general, amb mesures com ara ajudes a la 
modernització de la flota de vehicles privats cap a models híbrids o elèctrics, inversions en 
xarxa de recàrrega elèctrica o potenciar les plataformes de vehicles d’ús compartit. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, lamenta que el Govern no hagi volgut 
informar de les places d’aparcament que estan desapareixent per la construcció de carrils 
bici, plataformes úniques, etc. Reclama que es presenti ja l’informe per tenir més dades. 

D’altra banda, manifesta que si es vol que la gent utilitzi el transport públic hi ha d’haver 
una bona oferta i que el Govern l’únic que fa és treure aparcaments sense oferir cap altra 
alternativa. 

En darrer lloc, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, diu que votaran a favor de la 
proposta. Reconeix que al barri estan desapareixen places d’aparcament i que cal 
potenciar el transport públic perquè sigui l’alternativa al vehicle privat. 

El senyor Fernando Marín Blanco, del GMDBComú-E, diu que el que es pretén és canviar 
el model de ciutat perquè Barcelona sigui més sostenible, més saludable i més eficient. 
Informa que al districte hi ha 57.396 vehicles i que només han desaparegut 350 places 
d’aparcament. Afegeix que l’alarma que s’ha creat no es correspon amb la realitat. 

D’altra banda, comunica que a la Comissió d’Aparcament es va aprovar la construcció de 
dos nous aparcaments, un a Ramiro de Maetzu i l’altre al carrer Tous. 

Anuncia el vot contrari del seu grup. 

El senyor Torrubiano apunta que no ha dit que el transport públic no hagi de ser una 
alternativa, sinó que actualment en molts casos no ho és i que cal potenciar-lo. 

D’altra banda, afirma que els veïns necessiten places d’aparcament, independentment de 
si fan servir transport públic, bicicleta o vagin a peu, perquè remarca que bé que han de 
deixar el cotxe estacionat en algun lloc. 
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Atès que hi ha un empat, el President del Consell municipal exerceix el seu vot de qualitat 
d’acord amb l’article 86.3 del ROM i vota favorablement. 

S’aprova la proposta per majoria simple. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No n’hi ha. 

c) Precs 

No n’hi ha. 

d) Preguntes 

No n’hi ha. 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

No n’hi ha. 

E) Declaracions Institucionals: 

10. Amb motiu del dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

El president llegeix la declaració. 

«Avui ens avancem a la celebració de la nostra diada. El Consell de les Persones amb 
Discapacitat volem recordar que el Conveni Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat aprovat per Nacions Unides obliga els estats a promoure, protegir i 
assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els Drets Humans i llibertats 
fonamentals per a totes les persones amb discapacitat i promocionar el respecte a la seva 
dignitat inherent. 

»Segon. Reclamem que se segueixi treballant per a la inclusió social i laboral de les 
persones amb discapacitat en un marc normatiu de sostenibilitat, diversitat i eficiència 
perquè puguem millorar la nostra autonomia personal i qualitat de vida amb els suports 
necessaris per disposar de les mateixes oportunitats en igualtat. 

»Tercer. Que s’adoptin les mesures pertinents perquè les persones amb diversitat 
puguem desenvolupar i utilitzar el nostre potencial creatiu, artístic i intel·lectual per a 
l’enriquiment del nostre districte i la nostra ciutat. 

»Quart. Que s’aprofundeixi en la millora de l’habitabilitat urbana i social a través del 
disseny i compliment de les normatives d’accessibilitat dels nostres espais, serveis, 
transports i entorns. 
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»Cinquè. Que es desenvolupin i ampliïn els programes i serveis d’autonomia personal i de 
vida independent, de promoció i coneixement adequat de la salut mental per lluitar contra 
l’estigma, d’educació inclusiva i escola per a tothom, de manteniment i viabilitat dels CET i 
de totes les mesures per garantir en igualtat de condicions els nostres drets i llibertats 
fonamentals. 

»I sisè. Que es reconegui el valor de les contribucions que aportem les persones amb 
discapacitat al benestar general i a la cohesió social i la tasca que les entitats, 
associacions i famílies duem a terme al nostre districte i a la nostra ciutat.» 

Es dona suport per unanimitat de tots els grups. 

 

11. Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
dones 

El president llegeix la declaració. 

«El Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 

»Primer. Manifestar el rebuig i la condemna a qualsevol forma de violència masclista que 
s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una greu vulneració dels Drets 
Humans fonamentals. 

»Segon. Declarar el compromís i mantenir els acords subscrits d’aquest Plenari amb el 
combat per a l’eliminació de la violència vers les dones i encoratjar tota la societat a 
mostrar tolerància zero envers qualsevol manifestació de violència. 

»Tercer. Reconèixer i reivindicar la gran tasca dels moviments feministes i afavorir les 
iniciatives de lluita contra la violència vers les dones, en particular de les entitats, grups de 
dones i del Consell de Dones del Districte. 

»Quart. Instar l’Ajuntament de Barcelona a impulsar campanyes de sensibilització, 
prevenció i informació a tota la ciutadania i en especial als centres d’educació. Vetllar pel 
compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de la violència masclista 
implicant a tots els agents i a totes les entitats de dones. Implicar-se en la promoció d’un 
gran pacte català per a l’eliminació de totes les formes de violència vers les dones que 
vetlli per al desenvolupament de les lleis existents. 

»I cinquè. Elevar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona perquè insti la Generalitat de 
Catalunya a desplegar les lleis catalanes (la Llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i 
la Llei d’igualtat catalana) aplicant recursos, serveis i pressupostos necessaris. Instar el 
Govern d’Espanya a donar compliment al compromís econòmic del Pacte d’estat contra la 
violència de gènere i a superar la suspensió dels articles suprimits pel Tribunal 
Constitucional de la Llei catalana d’igualtat efectiva entre dones i homes a la llei 
espanyola i vetllar pel manteniment dels jutjats VIDO.» 

Es dona suport per unanimitat de tots els grups. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20.56 h. 

 
La cap del Departament de  
Serveis Jurídics-Secretaria      Vist i plau  
(p.d. 11.05.17)        El president 

 

Andrea Prange      Jaume Collboni Quadrado 

 


