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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 6 de juliol de 2017 

El president apunta que el Partit Popular ha fet una observació a l’acta pel que fa a la 
paraula regressiva en el marc de la intervenció del conseller Manuel Conde sobre 
l’informe de la regidora. 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

1.   Donar compte del decret d’Alcaldia de 26 de juliol de 2017 de nomenament del     
Sr. Pau Castelló Gil (CUP) com a membre del Consell Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 19 de 
setembre de 2017 davant la Il·lma. Regidora del Districte, Mercedes Vidal Lago 

El president informa del nomenament del senyor Pau Castelló Gil, de la CUP, com a 
membre del Consell Municipal del Districte.  

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. 

c) Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte fa referència, en primer lloc, a la situació d’excepcionalitat que viu 
el país des dels darrers tres mesos, tant per l’atemptat terrorista de les rambles com pel 
moment polític i històric. En aquest sentit, manifesta que cal propiciar el diàleg i deixar de 
banda iniciatives que l’allunyen, com ara la declaració unilateral d’independència i 
l’aplicació del 155. Per aquest motiu, assenyala que es va suspendre el Ple previst a 
principis d’octubre i que es van concentrar un parell de dies davant de la seu del Districte 
per demanar diàleg, drets i llibertats democràtiques. 

En segon lloc, expressa la seva solidaritat amb els dirigents socials empresonats, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, i rebutja la violenta actuació policial del dia 1 d’octubre, que va 
afectar diferents espais del districte. 
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Tanmateix, destaca que el Districte ha de continuar donant resposta a les peticions dels 
veïns malgrat la situació d’excepcionalitat. 

Tot seguit, dona compte de les obres i les actuacions més destacades que s’estan duent a 
terme als barris. En primer lloc, comenta que durant el procés d’expropiació de la plaça 
Font d’en Fargues va aparèixer un privat que manifestava que era un dels propietaris del 
solar, fet que va obligar a aturar el procés. Tanmateix, indica que per no perdre la dotació 
econòmica que tenia la plaça, els diners es van destinar a arranjar els jardins que 
envolten la Masia de Can Fargues. 

Sobre aquest mateix tema, destaca que ja hi ha l’informe definitiu que dictamina que la 
compravenda del 2012 es va fer bé, que és de propietat municipal, i que, per tant es pot 
continuar amb l’expropiació dels altres solars per fer la plaça Font d’en Fargues. Apunta 
també que la previsió és que l’Ajuntament sigui titular d’un dels solars abans d’acabar el 
2017 i de l’altre durant el 2018. Així mateix, afirma que les obres a les escales del carrer 
Penyal i a les escales que connecten el carrer Maurici Vilomara amb la plaça ja 
començaran durant el 2017.  

Tot seguit, exposa altres actuacions, com ara l’arranjament dels jardins de la Masia de 
Can Fargues, de la plaça Raimon Casellas, de l’ascensor inclinat de la davallada de 
Gallecs i les obres d’ordenació de la zona verda de l’avinguda de Can Marcet. 

Quant al Pla de barris, manifesta que s’està tirant endavant i que no significa només 
obres. En aquest sentit, indica que s’han introduït dinamitzadors de joves a Sant Genís 
dels Agudells, dinamitzadors de gent gran a Sant Genís, a la Teixonera s’ha creat la Taula 
de Memòria Històrica i es preveu iniciar durant el 2017 el primer conveni amb una 
comunitat per abordar problemes habitacionals en una de les finques detectades d’alta 
complexitat, entre altres accions. 

D’altra banda, comenta que aquest any el Protocol contra la violència masclista s’ha posat 
en pràctica a La Font d’en Fargues, al Carmel, a Horta i a Montbau, amb molta 
participació de les entitats, però que encara s’han d’avaluar els resultats. 

Pel que fa a temes de mobilitat, assenyala que s’està treballant en l’ampliació de la xarxa 
de carrils bici. Anuncia que el 13 de novembre s’iniciarà la darrera fase de la nova xarxa 
de bus i que entrarà en funcionament la nova línia D40 i hi haurà un canvi a l’H6, la qual 
cosa implica que les dues vies principals del districte disposaran de corredors d’autobús 
d’alta freqüència. 

En temes d’educació, explica que les escoles bressol han començat el curs amb un 
sistema de tarifació social, cosa que significa que sis de cada deu alumnes paguen 
menys, un de cada deu, el mateix i tres de cada deu, més. Afegeix que és urgent que la 
Generalitat torni a finançar part de l’educació infantil. 

Pel que fa a l’agenda, enumera algunes de les activitats que s’han dut a terme, com ara el 
Dia de la Pau a Hiroshima, la mostra de teatre i l’aniversari del Pavelló de la República, 
entre d’altres. 

En darrer lloc, destaca que malgrat el moment d’excepcionalitat la tasca del Govern de 
l’Ajuntament i del Districte no s’atura. Posa alguns exemples, com ara que a la ciutat s’han 
atès 11.000 llars afectades per pobresa energètica i que s’han pogut evitar 4.000 talls de 
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subministraments bàsics a famílies de Barcelona. En aquest sentit, afegeix que el Govern 
continuarà lluitant amb la mateixa força per combatre aquestes situacions 
d’excepcionalitat i per reivindicar l’autogovern de Catalunya. 

El senyor Pau Castelló Gil, del GMDCUP-PA, manifesta que no considera que les 
darreres actuacions del Govern espanyol siguin una deriva autoritària, sinó que aquesta 
manera d’actuar és l’essència de l’Estat espanyol i dels fonaments de la Unió Europea, 
com sempre ha denunciat. En aquest sentit, recorda la Llei de partits, la Llei mordassa, la 
persecució de mitjans de comunicació i periodistes a Euskalerria, els assassinats de 
Tarajal, entre d’altres. 

Manifesta també que no hauria de sorprendre la baixesa democràtica de la Unió Europea 
després de veure com es va aprovar la Constitució Europea, les negociacions secretes 
sobre el TTIP, els silencis còmplices de la repressió de l’Estat espanyol, la creació d’un 
organisme com el Frontex, etc. Afegeix que tampoc es poden oblidar les polítiques 
d’austeritat imposades per la Troica, els homes de negre i el Banc Central. 

D’altra banda, expressa la seva sorpresa per l’actitud d’algunes formacions polítiques que 
es diuen d’esquerres, republicanes i democràtiques, perquè giren l’esquena a la voluntat 
del poble, tanquen els ulls davant la repressió policial i callen quan el rei fa declaracions 
justificant la repressió, la violència o la suspensió de la democràcia a Catalunya. 

Tot seguit, afirma que és una vergonya que els partits del Govern de la ciutat no fessin res 
perquè el referèndum es pogués fer i amb condicions, però que, en canvi, sí que 
representants seus es deixessin veure pels col·legis electorals.  

Seguidament, retreu als polítics professionals que tinguin por de perdre la cadira i acusa 
la regidora del Districte de rebentar vagues. També critica que Barcelona en Comú 
mantingui el pacte de govern amb el Partit dels Socialistes de Catalunya després que el 
PSOE hagi pactat la suspensió de l’autonomia. Els acusa de no creure en 
l’autodeterminació i de ser còmplices del feixisme espanyolista. 

En aquest sentit, afirma que és una qüestió de democràcia, de llibertat, de drets humans i 
de dignitat, que no va de si uns volen la independència o no. Els acusa de no tenir 
dignitat, que han reprimit veus crítiques del Districte i que s’han posat multes de 
1.500 euros a gent per encartellar i que no solament no n’han aturat la tramitació, sinó que 
han embargat el sou a treballadores que cobren com a molt 1.000 euros mensuals. 

A continuació, titlla el PP i Ciutadans de feixistes, i demana a Esquerra Republicana i al 
PDeCAT que executin el resultat del referèndum. 

Finalment, explica que marxa perquè no vol escoltar les excuses del Govern ni les 
intervencions feixistes del PP, Ciutadans i PSC, i perquè hi ha mobilitzacions per a 
l’aplicació del resultat del referèndum de l’1 octubre i és allà on li pertoca ser. 

El president li demana si no vol escoltar els arguments dels altres partits. 

El senyor Pau Castelló contesta que la feina està al carrer. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta que el referèndum de l’1 
d’octubre va ser un referèndum d’autodeterminació convocat per la Generalitat, suspès 



 
 
 

65 

pel Tribunal Constitucional i fet de manera il·legal i sense garanties. Afegeix que la 
Comunitat Europea ho corrobora. També diu que és el Govern de la Generalitat que va 
atacar la democràcia aprovant la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat jurídica. 

Acusa els promotors de la secessió de recórrer a mentides i de fer promeses falses. 
Assenyala que 1.400 empreses catalanes han traslladat la seva seu social i que moltes no 
tornaran, i que això està passant per raons polítiques. 

Manifesta que va caldre la lleialtat de l’Estat, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i 
dels jutges per desactivar un referèndum que era una estratègia per acabar amb la 
democràcia, la llei i la convivència. Així mateix, argumenta que el Govern de l’Estat 
restaurarà la normalitat amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. 

Sobre aquest tema, conclou que la Constitució no és una opció i que cap país reconeixerà 
la independència de Catalunya. 

Pel que fa al turisme, diu que, tal com ha manifestat moltes vegades, el Grup del Partit 
Popular està en contra de la massificació del turisme i que creu que cal regular-lo, però no 
amb les mesures que pretén el Govern, sinó amb una Guàrdia Urbana ben desplegada i 
amb instruccions clares per lluitar contra l’incivisme. En aquest sentit, explica que el 
turisme representa el 15% del producte interior brut i 100.000 llocs de treball. 

D’altra banda, es queixa que el Govern no informa els grups de les convocatòries de 
sessions informatives. Explica que el dia 27 de setembre es van assabentar de la sessió 
informativa de la xarxa de carrils bici per un rètol enganxat en un façana al barri de 
Gràcia. 

Pel que fa a la pobresa energètica, retreu a la regidora que s’hagi rebaixat un 14% l’import 
de les ajudes municipals destinades a evitar talls de subministraments bàsics, que el 2015 
s’hi van destinar 5.062 euros i el 2016, 4.425 euros. 

En darrer lloc, manifesta que el nou sistema de tarifació social de les escoles bressol 
castiga les rendes mitjanes per l’augment de quota que els suposa, i explica que per això 
el seu grup havia demanat que fos el Govern qui financés l’import corresponent a la 
reducció de la quota de les famílies amb rendes més baixes. Acusa el Govern de voler 
expulsar les classes mitjanes de les escoles bressol. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, apunta que en el torn de rèplica no 
parlarà sobre l’informe de la regidora, malgrat que conté qüestions molt importants per al 
districte, sinó que farà referència a la situació d’excepcionalitat que viu el país, que afecta 
molta gent. 

Assenyala que la situació afecta la ciutadania quan la gran majoria de la societat catalana 
està a favor de poder decidir el seu futur com a poble, quan des del Govern de la 
Generalitat s’organitza un referèndum per donar compliment al mandat democràtic sorgit 
de les urnes i l’Estat espanyol respon amb detencions prèvies, amenaces, imputacions i 
actuacions als membres del Govern i del Parlament i una repressió policial violenta. Per 
això, diu que està orgullós d’haver pogut compartir la jornada del referèndum de l’1 
d’octubre amb molts veïns i veïnes dels barris d’Horta-Guinardó que defensaven els 
col·legis electorals, i que gràcies a ells més de 42.000 del districte van poder votar. Opina 
que és una indecència que hi hagi gent que justifiqui i defensi la repressió violenta de les 
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forces policials espanyoles; que aplaudeixi les detencions de Jordi Cuixart, president 
d’Òmnium, i de Jordi Sànchez, president de l’ANC; que aplaudeixi les campanyes de la 
por orquestrades per l’Estat i les pressions fetes a empreses amb seu a Catalunya perquè 
traslladin la seva seu social.  

En aquest sentit, afirma que Barcelona en Comú no pot continuar governant la ciutat amb 
el PSC, que és una sucursal del PSOE, el qual és corresponsable i còmplice necessari de 
les accions repressives i antidemocràtiques del Govern del PP. Per aquest motiu, diu que 
Esquerra Republicana de Catalunya ofereix a Barcelona en Comú obrir negociacions per 
garantir la governabilitat de la ciutat, un cop s’hagi fet efectiu el distanciament del PSC. 

Tot seguit, assegura que el Parlament de Catalunya aplicarà els resultats del referèndum 
de l’1 d’octubre per a la creació de la República Catalana i així deixar de ser governats per 
Madrid i poder dedicar tots els recursos en funció de les necessitats de la societat 
catalana. I afegeix que tot això encara és més necessari després de la deriva autoritària, 
repressora i antidemocràtica de l’Estat espanyol, que és incapaç d’acceptar l’existència de 
la nació catalana. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, diu que ja ha quedat clar qui és que no vol 
diàleg i que creu que tots els representants polítics haurien de ser al Ple defensant les 
seves idees a la contrarèplica. 

Seguidament, assegura que el 6 i el 7 de setembre el Parlament de Catalunya va vulnerar 
els drets dels catalans, es va saltar la Constitució, l’Estatut i va ignorar les normes de la 
cambra, i que això va ser un atac a la democràcia. També critica que es fessin servir 
dependències públiques, que són de tots, per fer actes de propaganda partidista, perquè 
apunta que les mobilitzacions s’han de fer al carrer i que cadascú se les ha de pagar. 

D’altra banda, admet que les càrregues policials no s’haurien d’haver produït, perquè no 
van servir per impedir el referèndum, sinó que van provocar contusionats i ferits i van 
tensar encara més el clima social a Catalunya. 

Manifesta que els col·legis electorals han de ser llocs on s’ensenyi els valors democràtics, 
i que, en canvi, l’1 d’octubre s’hi van donar totes les lliçons antidemocràtiques possibles, 
com ara no respectar les lleis i que els diners i els centres de tots es poden fer servir per a 
un acte polític. En aquest sentit, assegura que això no és més democràcia, sinó menys. 

Pel que fa al Protocol contra la violència masclista, diu que li agradaria que s’ampliés a tot 
tipus de violència, de la mateixa manera que es treballa per augmentar la inclusió en 
altres àmbits. Afegeix que no entén que hi hagi tanta resistència a crear protocols 
inclusius que evitin l’estigmatització i només se centrin en segons quins comportaments i 
en funció de qui els perpetra. 

Quant a mobilitat, assenyala que fa dos anys que denuncien que hi ha busos de barri no 
adaptats i res no ha canviat. 

També es queixa que no s’ha arreglat el problema de les freqüències desiguals dels 
busos, cosa que suposa un problema a l’hora de fer transbordaments. Afegeix que encara 
cal millorar molt la integració entre les xarxes de bus i metro. 
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Pel que fa a la superilla d’Horta, reconeix que el projecte ha millorat molt amb les 
aportacions de veïns i comerciants, no obstant això, continua pensant que és un projecte 
per a rics i que pretén millorar la vida d’uns a costa d’empitjorar la d’altres. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, en primer lloc, destaca que el dia 
1 d’octubre va ser una jornada cívica i que la tenacitat i la determinació de molts ciutadans 
van fer possible que fos una jornada profundament democràtica i que s’imposés per sobre 
de la por, les amenaces i la violència. Destaca l’actuació dels Mossos per garantir la 
seguretat de la gent. I mostra també el seu suport a totes les persones agredides i 
amenaçades. 

Assenyala que la repressió no pot ser mai una resposta a la voluntat de llibertat del poble 
de Catalunya, sinó que ha de ser el diàleg. Explica que el Govern de la Generalitat va 
oferir diàleg i mediació després dels resultats del referèndum i que la resposta de l’Estat 
espanyol va ser més amenaces, empresonament de presos polítics i lectura esbiaixada de 
la Constitució. 

Seguidament, s’adreça als consellers de Barcelona en Comú i als del Partit dels 
Socialistes i els diu que han de decidir si estan a favor dels agredits o dels agressors, amb 
els que proposen diàleg i mediació o amb els que volen Catalunya sotmesa amb l’article 
155. 

Demana responsabilitat al Govern de l’Ajuntament de Barcelona davant l’atac a les 
institucions catalanes, que doni suport al Govern de la Generalitat i que mostri el seu 
rebuig a l’article 155. Així mateix, reclama que es posin en llibertat els presos polítics. 

La regidora diu que l’1 d’octubre calia ser al carrer per defensar que tothom pogués votar i 
que la gent del Govern del Districte va ser-hi, tant la gent que creia en la votació i volia 
votar com la que no. Tanmateix, admet que potser per a alguns és una postura difícil 
d’entendre. En aquest sentit, apunta que marxant i no escoltant les raons dels altres 
difícilment es defensen les conviccions democràtiques. 

D’altra banda, retreu als consellers d’Esquerra Republicana i del Partit Demòcrata que ara 
els demanin que pensin en el país quan les decisions que han pres ells en el consistori 
poques vegades han estat pensant en la ciutat. Afirma que el Govern de l’Ajuntament 
pensa en el país, però no des del «frontisme», sinó amb una oferta de govern d’esquerres 
i prioritzant les necessitats de la ciutat. 

Tot seguit, lamenta que Esquerra Republicana no hagi dedicat ni un minut de la seva 
intervenció a parlar del districte i li retreu que no hagi volgut iniciar el tràmit de les 
ordenances fiscals en aquest darrer plenari i que hagi acusat el Govern de presentar un 
paquet tancat, malgrat que diu que és mentida, perquè sempre han estat oberts a 
negociar.  

A continuació, respon al senyor Conde que no sap d’on ha tret la informació relativa a la 
reducció de la inversió en pobresa energètica. 

Pel que fa al protocol de violència masclista, assenyala que és veritat que cal promoure 
unes festes lliures de qualsevol actitud violenta o incívica, tanmateix indica que hi ha un 
problema molt greu de masclisme, especialment en els joves. Per tant, reitera que aquest 
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protocol és molt necessari, perquè les actituds masclistes han augmentat i cal eradicar-les 
d’arrel. 

Quant a mobilitat, exposa que es venia d’una desinversió en autobusos i que ara se 
n’estan comprant per augmentar la flota i perquè estiguin tots adaptats. 

El senyor Conde manifesta que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez no són presos polítics, sinó 
polítics a la presó per indicis d’haver delinquit, segons l’article 544 del Codi penal. 

D’altra banda, pregunta sobre el projecte de l’aparcament al carrer Lisboa i sobre el 
cobriment de la ronda de Dalt. 

Finalment, relata que va néixer en un poble d’Àvila i que per motius de feina la seva 
família es va traslladar a Barcelona, ciutat on va estudiar, es va casar i actualment 
exerceix la seva professió. Per tant, diu que ell se sent tant català com espanyol i que no 
pot renunciar als seus orígens. 

La senyora Calonge diu que catalans ho són tots, que hi ha 5,3 milions de catalans que 
poden votar a les eleccions legals. Afegeix que el Govern, que té majoria amb escons, 
però minoria en vots, no pot plantejar unes eleccions il·legals amb els diners de tots. 

Tot seguit, demana l’aclariment de la notícia del diari Ara relativa a la baixa previsió 
d’inversió per habitant al districte d’Horta-Guinardó, malgrat que està entre els cinc 
districtes més pobres. Apunta que només Sarrià té menys inversió per habitant que Horta-
Guinardó. 

El senyor Puelles puntualitza que els senyors Jordi Cuixart i Jordi Sànchez només són 
persones que s’han posat al capdavant de la societat civil perquè tothom pugui expressar 
la seva voluntat. 

Respon a la regidora que el Grup Demòcrata va actuar amb responsabilitat quan el 
Govern va pactar el Pla pel dret de l’habitatge, tanmateix, diu que a Horta-Guinardó no 
s’ha construït cap habitatge públic ni hi ha previsió de fer-ne cap, però que, en canvi, en el 
mandat anterior es van construir prop de 300 habitatges. 

Tot seguit, es posa a disposició del Govern per revisar el projecte Tres Turons, perquè 
creu que el projecte actual és dolent, ja que destina recursos a fer fora gent de casa seva. 
En aquest sentit, destaca que si no treballen el tema amb la resta de grups no el podran 
tirar endavant i el parc dels Tres Turons es quedarà sense inversions i no es podrà fer 
habitatge de lloguer ni habitatge assequible. 

Finalment, demana que es presentin els avantprojectes a què s’havia compromès el 
Districte respecte al cobriment de la ronda de Dalt. En aquest sentit, conclou que si no 
estan fets, que ho diguin als veïns i reconeguin que no han fet la feina. 

La regidora respon al senyor Puelles que els habitatges que va construir el Govern 
anterior ja venien d’un altre mandat. Manté que parar la construcció d’habitatges implica 
tres anys d’endarreriment i que, per tant, els esforços del Govern actual per poder 
construir tot l’habitatge possible a la ciutat i per poder-ne obtenir d’entitats bancàries 
donaran fruit a finals de mandat. 
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En segon lloc, diu al senyor Conde que sentir-se espanyol i català alhora no té res a veure 
amb reivindicar l’aplicació de l’article 155 i titllar el referèndum de cop d’estat. Li retreu que 
el seu partit només demani respecte a la legalitat quan els interessa. I afegeix que potser 
necessiten fer tant de mal a Catalunya amb la qüestió nacional per tapar tots els casos de 
corrupció en què està implicat el PP. 

El Consell se n’assabenta. 

d) Mesures de govern 

No n’hi ha. 

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

3. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’àrea nord de 
l’equipament esportiu-docent situat al passeig de la Vall d’Hebron, 264-268, 
promogut per FMS Activa, SL 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, informa que la 
reordenació de l’àrea nord de l’equipament esportiu situat a Vall d’Hebron, 264 és una 
proposta que vol modernitzar i encaixar acuradament les edificacions en el seu entorn. 
Amb l’ajuda de diapositives, explica que el projecte planteja construir dos camps de futbol 
i substituir les edificacions existents per altres que facin menys impacte, situades al voltant 
del camp per alliberar espai. Després, afegeix que la piscina actual se substituiria per una 
de més petita.  

Finalment, demana que es voti a favor d’aquest pla, atès que es guanya espai i es 
minimitza la presència d’edificacions.  

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, diu que el seu grup s’abstindrà, no pel 
fons, sinó per la forma, atès que el pla és del juliol del 2017 i es presenta quan ja ha 
passat el termini per poder fer-hi al·legacions. 

El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup hi votarà a 
favor. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, manifesta que, tot i que ja està tot decidit i el 
termini per fer al·legacions ja ha acabat, el seu grup donarà suport a aquest pla, atès que 
també és el que demanen els gestors d’aquestes instal·lacions. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup votarà a 
favor d’aquest pla per un tema de responsabilitat. Tanmateix, retreu al Govern que no hagi 
respectat el que estableixen els processos de participació. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, anuncia que el seu grup votarà a 
favor d’aquest punt. 
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El senyor Valls aclareix que no està fora de termini, que tot just es fa l’aprovació inicial i 
que abans no arribi la definitiva es pot parlar de moltes coses i fer-hi canvis, si cal. 

S’aprova per majoria absoluta. 

4. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’Ordenació volumètrica a les 
parcel·les del carrer Jerez, números 22B, 22C i 24, promogut per Construcciones 
Paytubi, SA 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, mostra unes imatges 
per ubicar les tres parcel·les del carrer Jerez. Explica que tenen una superfície de 
663,45 metres quadrats i que s’hi preveu construir un edifici d’habitatges plurifamiliars 
aïllat, de planta baixa i tres pisos. 

Comenta que la superfície d’àmbit és superior als mínims exigits en el planejament vigent 
i que l’edificabilitat màxima permesa està al voltant dels 800 metres quadrats. I atès que 
està d’acord amb la norma, demana el vot favorable per a aquest punt. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta que és la mateixa situació que 
el punt anterior, que estan a favor d’aquest pla de millora, però no estan d’acord amb la 
forma. Per tant, anuncia que s’abstindran. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia el vot a favor del seu grup. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup. Tanmateix, es queixa que hagi passat el termini que tenen els veïns per fer 
al·legacions. 

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

El senyor Valls dona les gràcies a tots els portaveus i insisteix que no està fora de termini. 
Explica que cal l’informe favorable del Ple, però que no té res a veure amb el termini per 
fer al·legacions i que no s’està incomplint cap normativa. 

S’aprova per majoria absoluta. 

5. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció volumètrica del parc 
de bombers de la Vall d’Hebron de Barcelona, d’iniciativa municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, explica que aquest pla 
preveu la construcció d’una torre de maniobres imprescindible per al bon funcionament del 
parc de bombers existent a la Vall d’Hebron. 

Comenta que el pla manté les qualificacions dels sòls ja existents i que preveu que la torre 
tingui una planta de 8 metres per costat i una alçada al voltant dels 27 metres. 
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Finalment, demana el vot a favor del punt pels motius que ha exposat. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, reitera el que ha dit en els anteriors punts, 
que en qüestió de terminis es podria haver fet alguna cosa més. 

El senyor Xavi Regi Robledo, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup s’abstindrà en 
aquest punt, atès que les associacions de veïns no han tingut l’oportunitat de fer 
al·legacions i és un projecte que pot suposar un impacte visual. En aquest sentit, demana 
que es reconsideri el projecte per mirar d’arribar a algun acord amb els veïns. 

La senyora Júlia Calonge Coch, en nom de GMDC’s, lamenta que els veïns no hagin 
pogut fer al·legacions en un tema tan seriós com aquest, perquè es tracta d’una torre de 
maniobres, que és una construcció bastant horrorosa i que, a més, sobresurt 15 metres 
del que és ara l’edifici de bombers. Per tant, anuncia que el seu grup votarà en contra 
d’aquest punt. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup 
s’abstindrà en aquest punt, perquè els veïns van reclamar diàleg i que s’ampliés el termini 
d’al·legacions i no han obtingut resposta. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, anuncia que el seu grup votarà a 
favor d’aquest punt. 

El senyor Valls insisteix que no és un problema del Districte, que si el Ple s’hagués fet 
abans, encara es trobaria dins el termini d’al·legacions. Admet que la proposta de 
Bombers de construir aquesta torre per millorar el parc ha causat cert impacte en la 
ciutadania, tanmateix, pensa que el Govern ha de procurar que els bombers estiguin ben 
preparats per fer la seva feina i que per això demana que s’aprovi aquest punt. 

Apunta que encara que els veïns no hagin pogut fer al·legacions de la manera habitual, hi 
ha temps de debatre fins a l’aprovació definitiva. Pensa que s’haurà de justificar molt bé la 
negativa a la construcció de la torre de maniobres, perquè el Govern considera que la 
feina dels bombers és d’interès general i que cal que disposin de les millors eines 
possibles. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, de l’Associació de Veïns la Taxonera, exposa que es van 
assabentar de la construcció d’aquesta torre, que opina que en realitat és un pirulí, a 
l’última reunió d’Urbanisme, el 26 de setembre. Comenta que cal tenir en compte les 
necessitats dels bombers, però també les dels veïns. També critica la manca de 
comunicació i de diàleg. 

D’altra banda, manifesta que les reunions que es fan serveixen per informar els veïns, per 
això pensa que si se sabia d’aquest projecte des del juliol els haurien d’haver informat per 
poder-s’ho estudiar i presentar les al·legacions que creguessin convenients. Lamenta que 
s’hagi fet sense participació i pensa que l’ètica no està funcionant. 

Per tant, reclama que el Govern es repensi què està fent, com ho fa i que respecti els 
veïns. 

S’aprova per majoria simple. 
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La regidora respon al senyor Lluís Cairell que s’ha fet arribar informació als veïns de 
seguida que s’ha rebut, que no és una qüestió que el Districte hagi desinformat, sinó que 
el Districte rep la informació quan s’aprova. 

També indica que abans de l’aprovació definitiva hi ha temps per parlar del que calgui. 

6. Informar favorablement la proposta rebuda de la Ponència de Nomenclàtor sobre 
el canvi de nom dels jardins del Príncep de Girona a jardins del Baix Guinardó 

La regidora del Districte explica que el canvi de nom dels jardins Príncep de Girona per 
jardins del Baix Guinardó és una proposta feta pels veïns cap al 2014, que se n’ha parlat a 
diferents consells de barri i que finalment els veïns han triat el nom de jardins del Baix 
Guinardó. 

Assegura que no és una qüestió menor rebaixar la càrrega simbòlica de la monarquia en 
el nomenclàtor de la ciutat i que el Govern està compromès en aquest tema. En aquest 
sentit, comenta que malgrat que la proposta és anterior a la situació actual, després del 
discurs del rei arran dels fets de l’1 d’octubre aquest canvi encara té més sentit. Considera 
que va ser un discurs partidista, impropi de la figura del cap d’Estat. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que es va considerar que el 
nom del parc era obsolet, atès que el títol de Príncep de Girona pertanyia a l’actual rei i 
que ara recau en la infanta Leonor. Afegeix que com que el nom escollit és una proposta 
dels veïns, no hi tenen res a dir. Anuncia que el seu grup s’abstindrà en la votació. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, diu que el seu grup votarà a favor de la 
proposta i dona les gràcies a la ciutadania per haver impulsat aquest canvi de nom. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, apunta que en general cal evitar els canvis 
de nom, especialment de carrers, perquè afecten molta gent, però que en aquest cas no 
afecta ningú i que és el nom que han escollit els veïns. Per tant, anuncia que el seu grup 
hi votarà a favor. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, diu que estan contents que es faci 
aquest canvi i més amb la situació que es viu Catalunya actualment. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, anuncia que el seu grup votarà a 
favor de la proposta. 

La regidora explica que un altre dels noms que s’havia proposat era jardins de la Princesa 
Leonor, però que no va obtenir suficients vots.  

D’altra banda, comenta que en aquest cas el Districte simplement dona compliment a la 
voluntat dels veïns i les veïnes. 

S’aprova per majoria absoluta. 
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7. Informar favorablement la proposta rebuda de la Ponència de Nomenclàtor sobre 
la denominació de la zona delimitada per la confluència dels carrers Tenerife i 
Torre Dulac (a l’alçada del número 42 aproximadament) de placeta de les 
Pedreres de Can Baró 

La regidora del Districte relata que el Districte va fer obres en un espai destinat a 
aparcament en superfície, que després va convertir en una plaça a instàncies dels veïns, i 
que atès que no tenia nom, l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró van proposar el 
nom de placeta de les Pedreres de Can Baró. En aquest sentit, diu que des del Districte 
es va traslladar la petició a la Ponència de Nomenclàtor, la qual proposa el nom de plaça 
de les Pedreres, que és el que se sotmet a votació en aquest punt. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, manifesta que el seu grup votarà a 
favor d’aquest punt. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup votarà a favor 
d’aquest punt. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, opina que és un encert posar noms a places 
i carrers que estiguin relacionats amb el territori, que així són menys susceptibles a canvis 
segons el govern del moment. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup votarà a 
favor d’aquest punt. També reclama més espais de diàleg amb els veïns de Can Baró per 
crear equipaments per al barri. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, anuncia que el seu grup votarà a 
favor d’aquest punt. 

La regidora recorda que el Govern actual és qui ha fet possible convertir l’aparcament en 
una plaça amb arbres i espais infantils.  

Quant al nom, diu que el Govern del Districte trasllada simplement la petició dels veïns.  

També assegura que el Govern s’ha compromès a mantenir aquest nou espai que tan 
bona acollida ciutadana ha tingut. 

S’aprova per majoria absoluta. 

b) Proposicions dels grups municipals 

No n’hi ha. 

c) Mocions 

No n’hi ha. 
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D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal de C’s: 

8. Reactivació de les rutes de tapes al Districte 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, manifesta que el 2014 els eixos comercials 
d’Horta-Guinardó i el Districte van posar en marxa els Tasts d’Horta-Guinardó, cinc 
recorreguts per diversos establiments de restauració dels diferents barris, però que la 
darrera edició es va fer a l’estiu del 2016. Afegeix que molts barris tenen rutes de tapes 
que tenen molt d’èxit, i per això proposa que a partir de l’experiència d’altres barris i de la 
dels tres anys d’Horta-Guinardó es faci una nova edició el 2018 amb un format renovat. 

En aquest sentit, argumenta que promocionar aquestes rutes, tant de cara als barcelonins 
com als visitants de la ciutat, podria reactivar de manera indirecta la resta de comerços de 
la zona. 

Per aquests motius, proposa que a la Taula de Comerç del Districte s’estudiï la manera de 
reactivar les rutes de tapes al districte i que es faci un estudi de les característiques de les 
que ja es fan per la ciutat, de manera que es pugui valorar què encaixaria millor a cada 
barri. 

Demana que a la proposta que es faci des del Districte hi hagi el compromís de 
promocionar les rutes de tapes més enllà d’Horta-Guinardó. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta que el seu grup votarà a favor 
de la proposta. Afegeix que les rutes de tapes són molt beneficioses per als establiments 
que hi participen i per donar a conèixer els diferents barris de la ciutat. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM anuncia que el seu grup s’abstindrà en la 
votació d’aquesta proposta. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, opina que cal ser més ambiciós i 
que aquestes rutes s’haurien d’incloure dins d’un pla de comerç i d’actuacions més 
generals del districte. Tanmateix, anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposta. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, explica que volen replantejar la 
ruta de tapes conjuntament amb els comerciants i proposar-la a la Taula de Proximitat. 

En aquest sentit, assenyala que el seu grup està treballant en un pla de comerç a partir 
sobretot de propostes del teixit comercial del districte d’Horta-Guinardó. 

Finalment, anuncia el vot a favor del seu grup a aquest punt. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, del GMDBComú-E, manifesta el vot a favor del seu grup, 
perquè pensa que és una iniciativa que val la pena tornar a replantejar a la Taula de 
Comerç, que és l’òrgan que tracta els temes relatius al comerç. També aposta per 
incloure totes les mesures relacionades amb el comerç en el marc del pla de 
desenvolupament econòmic que s’està elaborant i que aviat es presentarà. 
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La senyora Calonge dona les gràcies a tots els grups que s’han mostrat a favor de la 
proposta i diu que li agradaria que ERC hagués explicat les raons de la seva abstenció. 

D’altra banda, diu que han preferit centrar-se en una qüestió específica per poder fer un 
millor seguiment de si es fa o no, que a vegades s’han fet propostes més ambicioses que 
llavors de tan ambicioses no s’arriben a dur a terme. 

S’aprova per majoria absoluta. 

Del Grup Municipal del PPC: 

9. Desenvolupar un pla de comerç per reactivar el comerç de proximitat i els 
mercats municipals 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que per al Partit Popular el 
comerç és una de les principals activitats econòmiques i que el comerç de proximitat no 
només és un motor econòmic, sinó també un element dinamitzador de l’activitat dels 
barris. 

Per això, diu que el seu grup proposa que el Consell de Districte acordi desenvolupar un 
pla de comerç per reactivar el comerç de proximitat i els mercats municipals. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia l’abstenció del seu grup a 
aquesta proposta. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, reconeix que en el mandat anterior es va 
elaborar un pla molt complet per dinamitzar el comerç de Barcelona i que es pot consultar 
molt fàcilment a la web. Afegeix que el Govern actual també ha presentat un pla de 
govern, però que no ha trobat les actuacions previstes ni tampoc les específiques per a 
Horta-Guinardó, i que entén que és perquè encara no s’ha fet.  

Anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposta del PP perquè s’elabori un pla de 
comerç, tanmateix, li retreu que no hi aporten idees a part de demanar que es faci. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, en primer lloc, manifesta el vot 
favorable del seu grup a aquest punt. Tanmateix, lamenta que no es tirin endavant les 
propostes aprovades anteriorment relatives a la promoció del comerç i que per això se 
n’hagin de continuar presentant. En aquest sentit, assenyala que el seu grup en va 
presentar una el mes de maig demanant la continuïtat del Pla de comerç que havien 
iniciat en el seu mandat, amb la inclusió de les noves iniciatives. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, relata que hi ha l’Estratègia de 
reforç i projecció del comerç de Barcelona 2017-2019, que hi ha un pla estratègic de 
mercats 2015-2025, i que estan disponibles a la pàgina web. I afegeix que el pla també es 
va explicar a l’Institut Municipal de Mercats, del qual el Partit Popular també forma part. 

Pel que fa concretament a Horta-Guinardó, assenyala que aviat es presentarà el Pla de 
desenvolupament econòmic que s’està treballant conjuntament amb Barcelona Activa. 

Tot seguit, anuncia que votaran a favor de la proposta perquè ja s’està fent. 
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La senyora Elena Tarifa Herrero, del GMDBComú-E, assegura que el Govern ja està 
desenvolupant mesures de suport i reactivació del comerç de proximitat i que, a més, 
aquest és un dels eixos del Pla de desenvolupament econòmic que s’està elaborant i que 
properament es presentarà. 

Tot seguit, anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposta perquè ja s’està fent. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, afirma que no hi ha un pla de comerç 
del Districte, que el darrer va ser del 2012 al 2015. Assegura que el comerç de proximitat 
crea molts llocs de treball i que és un eix vertebrador dels barris. 

Demana als partits de govern que es posin d’acord, perquè no ha entès què s’està duent 
a terme realment. 

S’aprova per majoria absoluta. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

Del Grup Municipal de BComú-E: 

10. Condemna actuació de la Guàrdia Civil i Policia Nacional el passat 1 d’octubre; 
exigir rescabalament econòmic pels danys; reprovació del Govern de l’Estat i 
sol·licitar la dimissió del president Mariano Rajoy 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta que el seu 
grup municipal tenia la intenció de presentar aquest text com una declaració institucional, 
però que per la manca de suport suficient l’ha presentat com una proposició amb 
contingut de declaració. 

Tot seguit llegeix el text de la declaració, que diu que, després dels fets ocorreguts l’1 
d’octubre, el Consell Municipal de Districte presenta la proposta d’acord següent:  

«Primer. Condemnar l’actuació desproporcionada i violenta de la Guàrdia Civil i la Policia 
Nacional, que va provocar que hi haguessin més de 300 persones ferides a la ciutat de 
Barcelona i més de 850 en el conjunt de Catalunya.  

»Segon. Reiterar la voluntat expressada pel Govern municipal de facilitar i garantir a tota 
la ciutadania el suport i acompanyament necessaris contra la vulneració dels seus drets 
civils i polítics, així com garantir l’assistència psicosocial a aquelles persones afectades 
que la puguin necessitar. 

»Tercer. Donar suport a la iniciativa del Govern de personar-se com a acusació popular 
en aquells casos més greus de violació dels drets fonamentals. 

»Quart. Exigir a l’Estat el rescabalament econòmic pels danys materials que es van 
produir durant les intervencions, tant a les persones individuals com als equipaments 
públics i privats, i reconèixer públicament els danys psicològics i morals que es van 
provocar a tantes persones arreu del país. 

»Cinquè. Reprovar el Govern de l’Estat i exigir la dimissió del president Mariano Rajoy, 
com a màxim responsable polític de l’estratègia de confrontació i de repressió violenta de 
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les mobilitzacions pacífiques de la ciutadania, a Catalunya i arreu, i per la seva incapacitat 
manifesta i falta de voluntat per resoldre políticament els conflictes de caire polític. 

»Sisè. Exigir al Govern de l’Estat la retirada immediata de tots els efectius policials 
destinats a Catalunya en el marc de l’actual operació de repressió de les mobilitzacions 
ciutadanes.  

»Setè. Exigir una efectiva separació de poders i rebutjar la judicialització amb què l’Estat 
vol donar resposta al conflicte, que requereix solucions democràtiques. 

»I, vuitè i últim. Instar les institucions implicades a negociar una sortida política a la 
situació actual per donar resposta al conjunt de la societat catalana, tal com ha demanat 
la Generalitat de Catalunya en diverses ocasions.» 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta que ja ha explicat el tema en el 
seu informe sobre l’1 d’octubre i diu a Barcelona en Comú que qui condemna i absol són 
els tribunals. 

Anuncia que el seu grup votarà en contra de la declaració. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup s’abstindrà en 
aquest punt, perquè malgrat que està d’acord amb el 99% del text de la declaració, només 
se centra en els fets de l’1 d’octubre i no esmenta les causes de la repressió, tant prèvia 
com posterior al referèndum. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, manifesta que se solidaritzen amb totes les 
persones ferides de l’1 d’octubre i condemnen tot tipus de violència, tanmateix diu que 
votaran en contra d’aquest punt, ja que era una consulta il·legal segons les sentències del 
Tribunal Constitucional i perquè no era un acte democràtic, atès que el que defineix una 
democràcia no és si existeix una majoria, sinó que aquesta majoria no pugui incomplir la 
llei. 

En aquest sentit, afirma que el màxim responsable polític va ser el Govern de la 
Generalitat, perquè va impulsar mobilitzacions amb l’objectiu de derogar la Constitució, 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i trencar l’Estat. Reitera que les forces de seguretat 
destinades a Catalunya serveixen per defensar l’estat de dret i mantenir el marc de 
convivència entre tots els ciutadans. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, reitera que el seu grup condemna 
els fets policials que es van produir al districte d’Horta-Guinardó i també que rebutgen la 
judicialització que utilitza l’Estat espanyol per donar resposta a un conflicte polític. 

Conclou que el moment actual demana construir ponts, diàleg i acords, per tant, que el 
seu grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, manifesta que s’abstindran, 
perquè la declaració no parla de l’origen de la violència, ni tampoc del resultat del 
referèndum ni del mandat democràtic que era l’1 d’octubre, i que tampoc recull fets 
ocorreguts posteriorment i que continuen succeint, com ara l’aplicació de l’article 155 o 
l’empresonament del Jordi Cuixart i del Jordi Sànchez. 
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El senyor Valls argumenta que la voluntat de la declaració era parlar dels fets ocorreguts 
l’1 d’octubre al districte per expressar la consternació i el neguit amb què es va viure 
aquella jornada per part de moltes persones. Afegeix que en el Ple extraordinari convocat 
a l’Ajuntament de Barcelona es parlarà de tots els fets que han succeït posteriorment. 

S’aprova per majoria simple. 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

11. Condemna a l’actuació dels cossos policials de l’Estat; dimissió i cessament 
dels responsables polítics de l’operatiu desplegat pels cossos policials de 
l’Estat; exigir retirada immediata d’aquests en el territori de Catalunya i el 
rescabalament econòmic pels danys 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, exposa que presenten aquesta 
proposició pels fets ocorreguts que limiten drets civils i polítics i per les càrregues policials. 

Seguidament llegeix la proposta, que diu: 

«Primer. Demanar al Consell Plenari que acordi felicitar i agrair a l’organització i a totes 
aquelles entitats, voluntariat i ciutadania que, de forma pacífica i exemplar, van participar 
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat per al dia 1 d’octubre, i el van 
fer possible tot i les agressions sofertes. 

»Segon. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 
més de 1.000 a tot el país, per l’actuació dels cossos de la Policia Nacional i Guàrdia Civil. 

»Tercer. Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadanes de 
Barcelona que ho precisin assistència jurídica i gratuïta. 

»Quart. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels 
cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com de tots aquells partits 
polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura. 

»Cinquè. Demanar la dimissió i el cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat, el senyor Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio 
Ablanedo, i el cessament immediat del responsable de directrius de l’operatiu, el senyor 
Diego Pérez de los Cobos. 

»Sisè. Exigir la retirada immediata de tots els cossos policials i repressius que l’Estat 
espanyol manté a Catalunya. 

»Setè. Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 
ajuntaments democràtics, el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot constatant que la 
suspensió de l’Autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’estan produint 
aquests dies és un cop d’estat encobert. 

»Vuitè. Sol·licitar a l’Estat espanyol el rescabalament de tots els danys soferts, ja sigui a 
les persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents 
intervencions dels cossos policials. 
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»Novè. Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre. 

»Desè. Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 
expressada per la ciutadania de Barcelona el dia 1 d’octubre. 

»Onzè. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions 
catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de 
Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al referèndum per a l’autodeterminació de 
Catalunya. 

»I dotzè. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, 
al Consell d’Europa, al Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i 
les ambaixades i consolats d’arreu del món de l’Estat espanyol.» 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, s’adreça als consellers del PDeCAT per 
recordar-los que el PP rebutja tot tipus de violència, a diferència d’ells. Relata que ja van 
denunciar les càrregues policials del 15-M del 2011, quan governava Convergència i Unió, 
i els acusa d’utilitzar diferents vares de mesurar segons les seves conveniències. 

Diu que els sembla una broma que colpistes que van en contra de la llei, la Constitució i 
l’Estatut demanin la dimissió de membres del Govern i la retirada dels cossos de 
seguretat de l’Estat. 

Finalment, conclou que el PDeCAT, conjuntament amb ERC i la CUP, ha fet un cop 
d’estat a la democràcia i que, per tant, votaran en contra de la proposta presentada. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup votarà a favor 
de la proposta. Reitera la seva solidaritat amb les víctimes i l’agraïment al Cos de Mossos 
d’Esquadra i al Cos de Bombers. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, diu que ERC s’ha oblidat solidaritzar-se amb 
els milers de treballadors i pensionistes que tenen insomni i estan preocupats per la 
possible nova crisi econòmica que s’acosta. 

D’altra banda, diu que a les escoles s’hauria d’ensenyar els valors democràtics i la 
separació de poders. Es lamenta que en el Ple es demani la dimissió de gent mentre n’hi 
ha altres que se salten les lleis. Pregunta que si pel fet d’haver-hi molta gent que es 
manifesta, els que incompleixen les lleis haurien de tenir immunitat. 

Finalment, anuncia que el seu grup votarà en contra de la proposta. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPAC-CP, reitera que condemnen la 
actuació policial desproporcionada de l’1 d’octubre i també l’empresonament dels 
presidents de l’ANC i d’Òmnium. 

Assenyala que els socialistes ja fa temps que van advertir dels riscos de posar les 
institucions fora de la llei, com va passar els dies 6 i 7 de setembre al Ple del Parlament. 
En aquest sentit, demanen als presidents Rajoy i Puigdemont que esgotin totes les vies 
de diàleg per evitar mals majors i que es convoquin al més aviat possible eleccions al 
Parlament de Catalunya perquè els catalans puguin decidir quina ha de ser la política dels 
propers anys. 
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D’altra banda, reitera que els socialistes estan convençuts que la millor sortida seria que 
es convoquessin noves eleccions al Parlament de Catalunya. 

Finalment, anuncia el vot en contra del seu grup. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, reitera la seva 
condemna a les agressions policials. Tanmateix, diu que la proposta no parla de diàleg i 
creu que s’ha de buscar la manera d’obligar el Govern de l’Estat a parlar, atès que fins ara 
sempre s’hi ha negat. Afegeix que aquest és el camí que va marcar la ciutadania amb les 
mobilitzacions del 3 d’octubre, en què, sense banderes, va demanar que es respectessin 
els seus drets. 

Reitera que la solució és el diàleg; ni la DUI ni el 155. 

La senyora Porcar recorda al senyor Conde que la democràcia recau en la sobirania 
popular, tal com diu l’article 1.2 de la Constitució. 

En segon lloc, diu al Grup de Ciutadans que en l’article 155 no veu la separació de poders 
enlloc. 

Després, critica que el senyor Conde parli de manipulació i li diu que es miri els vídeos. 

En darrer lloc, lamenta que el Govern del Districte voti en contra de la proposta. 

Es rebutja la proposició. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

12. Suport als alcaldes que van signar el decret de recolzament al referèndum, 
suport als càrrecs i tècnics de la Generalitat que han estat detinguts el passat 20 
de setembre i condemna de càrregues policials de l’1 d’octubre 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, llegeix la proposta en què es demana 
que, atès que el dia 6 de setembre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
de referèndum d’autodeterminació de Catalunya i el president i els consellers en van 
signar la convocatòria per a l’1 d’octubre de 2017 i atès que el 20 de setembre l’Estat va 
perpetrar una agressió sense precedents contra el Govern de la Generalitat amb l’objectiu 
d’intentar impedir el referèndum del dia 1 d’octubre, el Consell Plenari del Districte 
d’Horta-Guinardó acordi: 

»Primer. Mostrar el suport als més de 750 alcaldes i alcaldesses que van signar el decret 
en el qual es dona suport al referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya i que 
han estat cridats a declarar a Fiscalia de manera injustificada. 

»Segon. Manifestar el suport del Districte d’Horta-Guinardó al alts càrrecs i tècnics del 
Govern de la Generalitat que van ser detinguts el passat dia 20 de setembre, unes 
actuacions que van suposar un cop d’estat a les institucions catalanes, amb l’objectiu de 
suspendre i intervenir l’actuació del Govern de la Generalitat. 

»Tercer. Condemnar les accions repressives i les brutals càrregues policials perpetrades 
per la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de la Policia el passat 1 d’octubre i que van generar 
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ferides a més de 1.000 persones, així com les destrosses de diferents equipaments que 
exercien funció de col·legi electoral. Unes actuacions destinades a alterar el correcte 
desenvolupament de la jornada electoral i que han rebut una condemna unànime a nivell 
internacional. 

»Cinquè i últim. Comunicar els acords al Govern de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència al conjunt d’agents econòmics i 
socials de la nostra ciutat i a les diferents organitzacions de caràcter europeu i 
internacional de les quals participa l’Ajuntament.» 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, afegeix que es comuniquin també els 
acords al conjunt d’agents econòmics i socials de la ciutat i a les diferents organitzacions 
de caràcter europeu i internacionals en les quals participa l’Ajuntament. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, reitera que tothom que incompleix la llei 
ha de ser sancionat, tant penalment com civilment. 

Seguidament, diu que és lamentable i vergonyós que el coordinador d’ERC a l’Hospitalet, 
el senyor Domingo Mir, es burlés de la mort d’un pilot el 12 d’octubre. 

Finalment, argumenta que és raonable que l’Estat impedeixi l’exercici d’un dret del qual 
Catalunya no és titular i afegeix que l’autodeterminació no existeix en cap constitució i que 
el dret internacional tampoc la recull.  

Per tots aquests motius, manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposta. 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, afirma que qui pretén fer un cop d’Estat és 
el Govern de Catalunya, perquè ha intentat eliminar el marc jurídic vigent del país fent 
servir mecanismes no democràtics, com és una votació il·legal i sense garanties. 

Tot seguit, manifesta que Espanya està considerada una de les vint millors democràcies 
del món. Afegeix que és un estat garantista i que els aquí anomenats «presos polítics» en 
realitat són presos en presó preventiva per evitar que destrueixin proves o reincideixin. 

D’altra banda, indica que no es pot millorar la democràcia aplaudint o immunitzant 
judicialment les persones que se salten la llei, i menys quan ho fan conscientment. 

Finalment, conclou que si alguns policies es van extralimitar en el compliment d’una ordre 
judicial, també se’ls ha d’aplicar la llei, però igual que s’ha d’aplicar a tothom, sense 
distincions. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, reitera que condemna fermament 
els fets de l’1 d’octubre i l’actuació policial desproporcionada contra les persones 
pacíficament mobilitzades. Tanmateix, repeteix que l’estratègia del Govern de la 
Generalitat és situar-se fora del marc legal establert per crear confrontació. 

Torna a dir que no volen ni l’article 155 ni una DUI, sinó diàleg entre els governs 
d’Espanya i de Catalunya, i que es convoquin eleccions autonòmiques al més aviat 
possible. 

Anuncia que el seu grup votarà en contra de la proposta. 
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El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, expressa el compromís del seu 
grup amb els alcaldes i alcaldesses i la gent que va posar per davant les seves 
conviccions per sobre de la por i de les situacions d’assetjament. Per tant, diu que votaran 
a favor de la proposta. 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú-E, explica que el seu grup s’abstindrà en 
la votació, no perquè no estigui d’acord en el que es demana en la proposta, sinó perquè 
creu que hauria de fer-se en forma de declaració institucional. 

El senyor Reig dona les gràcies als grups que han donat suport a la proposta o s’han 
abstingut. Conclou que espera que es pugui aprovar la proposició amb el vot afirmatiu de 
la regidora. 

La regidora - presidenta en funcions - diu que el seu vot de qualitat per al desempat és 
afirmatiu. 

S’aprova la proposició. 

c) Precs 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

13. Reconeixement als col·lectius implicats en la realització d’activitats en els 
centres que van actuar com a col·legis electorals en el marc de l’1 d’octubre 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, exposa que atès els fets de l’1 
d’octubre, formula el prec següent, en què demana que el Districte d’Horta-Guinardó faci 
un acte de reconeixement a totes les persones i col·lectius implicats en l’organització 
d’activitats lúdiques als centres educatius i centres d’atenció primària que van actuar de 
col·legis electorals el dia del referèndum d’autodeterminació de Catalunya; que en un 
termini de trenta dies, a partir de l’aprovació d’aquest prec, es faci un informe detallat dels 
danys personals, materials i patrimonials causats al districte per l’actuació de la Guàrdia 
Civil i la Policia Nacional. I en darrer lloc, demana que es faci públic aquest informe i que 
se sol·liciti el rescabalament dels danys a l’Estat espanyol. 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller de Societat i Educació, respon que no tenen previst fer 
cap reconeixement, però que sí que li agradaria explicar què han fet com a Govern i què 
s’està fent a Barcelona en tota aquesta qüestió tan traumàtica. 

En primer lloc, assenyala que a partir del dia 3 d’octubre el Govern del Districte va visitar 
els llocs afectats per la repressió policial, i que s’ha activat un telèfon en què es poden 
comunicar els desperfectes. Pel que fa a la part emocional, es van posar en alerta els EIP, 
els EAP i els CDIAP de la ciutat. I en l’àmbit dels diferents districtes, es van organitzar 
xerrades debat amb pares, mares, educadors i ciutadans en general. Comenta que el 
Consell Municipal considera molt important tenir cura dels nens i nenes que estaven a les 
escoles i van viure una situació traumàtica. 

En darrer lloc, indica que s’han previst tres partides per als centres afectats: una partida 
de manteniment de 2.752 euros, una de neteja de 350 euros i una altra de reparacions 
diverses de 4.500 euros. 
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El senyor Puelles demana si s’accepta el prec. 

El senyor Cela diu que no accepten el prec. 

El senyor Puelles diu que valoren la feina feta per atendre les persones, però que caldria 
demanar el rescabalament dels danys i fer un reconeixement a la gent del districte que va 
defensar el vot. 

Es rebutja el prec. 

Del Grup Municipal de C’s: 

14. Que es realitzi un seguiment del trasllat de Laboratorios Esteve per a valorar la 
repercussió social i econòmica per al districte així com el destí de l’edifici que 
ara ocupa 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, diu que fa poc s’ha sabut que Laboratoris 
Esteve abans de l’estiu del 2018 deixarà la seva seu de l’avinguda Verge de Montserrat i 
es traslladarà a la Zona Franca. 

Atesa la importància d’aquesta empresa per al districte d’Horta-Guinardó, formula el prec 
següent, en què demana que es faci un seguiment del trasllat per valorar la repercussió 
social i econòmica que pot tenir per al districte i per saber què té previst fer Laboratoris 
Esteve amb l’edifici. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, del GMDBComú-E, diu que accepten el prec perquè 
comparteixen la preocupació pel trasllat i perquè consideren important saber què pensa 
fer l’empresa amb l’edifici. 

S’accepta el prec. 

15. Que es convoquin tots els grups municipals i Associació Amics i Veïns de la 
Plaça Font d’en Fargues per a una mesa i que es passi als grups determinada 
informació sobre l’adquisició dels terrenys 

La senyora Júlia Calonge Coch, del GMDC’s, comenta que tot i que el prec ha quedat una 
mica obsolet perquè ja s’han resolt els dubtes que hi havia sobre la titularitat dels terrenys, 
el mantenen i demanen que en un termini de quinze dies es convoqui una mesa 
informativa amb els grups municipals i l’Associació d’Amics i Veïns de la Plaça Font d’en 
Fargues i es faci arribar als grups parlamentaris un expedient complet sobre l’adquisició 
del terreny del carrer Mauricio Vilomara, 73, amb tots els informes pertinents. 

També demana quines inversions s’han executat a la plaça Font d’en Fargues durant el 
període 2010-2017 i que se’ls lliuri un informe jurídic amb els dubtes sorgits a partir de 
l’aparició del nou propietari de la parcel·la, l’acta de la Junta o la Comissió de Govern del 
Districte d’Horta-Guinardó, entre d’altres. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de via Pública i Mobilitat, apunta que no 
creuen necessari organitzar una nova taula informativa, que ja s’ha anat donant 
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informació. Tanmateix, diu que els acompanyarà amb molt de gust a Serveis Jurídics a 
demanar l’informe que sol·liciten. 

La senyora Calonge respon que amb l’acceptació de la meitat del prec ja es dona per 
satisfeta. 

Es rebutja el prec.  

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

16. Que el Govern del Districte exigeixi la retirada de la Guàrdia Civil i Policia 
Nacional de la ciutat de Barcelona 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, exposa que atesa la repressió policial 
de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional del dia 1 d’octubre, atès que l’Estat espanyol va 
intentar crear un estat d’excepció a Catalunya amb l’objectiu de no validar el resultat del 
referèndum i que Barcelona no es pot posar al costat de les actuacions repressives i 
antidemocràtiques, formula aquest prec en què demana que el Govern del Districte 
exigeixi la retirada immediata dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional 
desplegats a Catalunya. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que accepten el 
prec, perquè fa referència a les forces i cossos de seguretat de l’Estat desplegats de 
manera extraordinària, que es troben en circumstàncies laborals bastant pèssimes, i que 
el seu grup ja recull aquest tema a la seva proposició. 

S’accepta el prec. 

17. Retirada de medalles de la Guàrdia Urbana a comandaments de la Guàrdia Civil i 
la Policia Nacional 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, comunica que retiren el prec. Argumenta 
que les forces de seguretat de l’Estat aviat marxaran de Catalunya i que ja es poden 
emportar les medalles de record. 

Del Grup Municipal del PPC: 

18. Que siguin creades les places d’aparcament necessàries per a ús exclusiu dels 
veïns del Turó de la Rovira 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que el Turó de la Rovira cada 
vegada rep més visitants i que els veïns es queixen per la manca de control, l’incivisme i 
la falta d’aparcaments per als veïns. 

Per tots aquests motius, formula aquest prec en què demana que el Govern del Districte 
creï places d’aparcament exclusives per als veïns de Turó de la Rovira. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, respon que en 
aquest moment no hi ha problemes d’aparcament al Turó de la Rovira, que hi ha pilones 
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que controlen l’accés a la zona i que només hi poden accedir les persones que hi 
resideixen. 

El senyor Torrubiano argumenta que els veïns demanen més control per part de la 
Guàrdia Urbana o de les autoritats de l’Ajuntament per poder garantir aquest servei. 
Afegeix que els veïns s’estan manifestant perquè els resolguin aquesta qüestió. 

El senyor Marín apunta que a la part de dalt el tema està resolt, que l’accés del bus està 
garantit i la zona està pintada. Comenta que allà on es queixen els veïns és a Doctor Bové 
i a Gran Vista. 

Es rebutja el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

19. Quan té previst el Govern dur a terme les accions urbanístiques previstes a la 
Font del Gos i l’arribada de l’autobús 185 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, explica que en el mandat anterior el 
Govern del Districte d’Horta-Guinardó va elaborar un projecte urbanístic per dignificar i 
millorar la Font del Gos. Afegeix que algunes actuacions urbanístiques s’havien d’iniciar el 
2017, però que s’han anat endarrerint. 

D’altra banda, manifesta que els veïns demanen que l’autobús 185 circuli per dins el barri, 
i que les proves fetes pel Govern i per TMB demostren que això és possible. 

Per tot això, demana al Govern del Districte per l’inici de les actuacions previstes a la Font 
del Gos i per l’arribada del l’autobús 185 a dins del barri. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon al senyor Albert 
Pérez que si assistís als consells de la Font del Gos estaria més al dia de totes les 
informacions. 

Seguidament, apunta que les actuacions van amb retard perquè la Generalitat no estava 
d’acord amb el projecte que s’havia fet al mandat anterior i que s’ha hagut de modificar. 

Quant al tema de fer passar l’autobús per on els veïns demanen, assenyala que ja han 
explicat les possibilitats i les dificultats que hi ha. 

Del Grup Municipal del PPC: 

20. Nombre de contractes de lloguer que s’han formalitzat en el Districte d’habitatge 
públic i privat i els preus mitjans per m2 en els anys 2015 a 2017 i mesures que 
està implantant l’equip de govern per a facilitar l’accés a l’habitatge 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que els veïns tenen problemes 
per poder accedir a un habitatge al districte, que el preu del lloguer ha pujat un 37,19% del 
2015 fins a l’actualitat, per la manca d’oferta d’habitatge, per la manca de resultats de les 
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polítiques orientades a l’augment de l’oferta d’habitatge i per la suspensió de llicències de 
places hoteleres, que fa que hi hagi un transvasament de la demanda als pisos de lloguer. 

Per totes aquestes raons, pregunta quants contractes de lloguer s’han formalitzat al 
districte d’habitatge públic i privat i els preus del metre quadrat dels anys 2015, 2016 i 
2017, i les mesures que està implantant el Govern per facilitar l’accés a l’habitatge. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta que el 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona disposa de 507 habitatges de lloguer al 
districte d’Horta-Guinardó i que ha formalitzat 88 contractes de lloguer des del 2015 fins a 
l’actualitat.  

Pel que fa al preu per metre quadrat, respon que no és possible oferir aquesta dada, 
perquè en ser lloguer social els usuaris paguen en funció dels seus ingressos. Tanmateix, 
afegeix que el lloguer mitjà és de 160-161 euros al mes. 

Pel que fa al lloguer privat, assenyala que segons les dades que té disponibles la 
Generalitat al seu web, des del 2015 fins al primer trimestre del 2017, s’han formalitzat 
uns 8.000 contractes de lloguer i el preu mitjà del lloguer ha passat de 9,92 fins a 11,85 
euros per metre quadrat.  

Quant a les accions per afavorir l’habitatge sostenible, explica que es troben recollides en 
el Pla pel dret a l’habitatge. 

Finalment, conclou que l’Ajuntament ha posat tot els mecanismes municipals disponibles 
per fer front a la manca d’habitatge de lloguer, tanmateix, recorda al senyor Torrubiano 
que és el Govern de l’Estat qui té la competència legal per canviar la normativa i revertir la 
situació actual. 

e) Seguiment proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal del PPC: 

21. Situació en què es troba el projecte per adaptar l’estació de Maragall a les 
persones de mobilitat reduïda 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que al Ple del 5 d’octubre van 
presentar una proposta perquè es prenguessin les mesures necessàries perquè el Govern 
de la Generalitat es comprometés a executar el projecte d’adaptació de l’estació de 
Maragall per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, en la proposta de 
seguiment demana que s’informi de l’estat d’aquest projecte. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, informa que segons 
la Generalitat l’estació de Maragall és una actuació prioritària i que s’executarà l’any 
vinent. Afegeix que en aquest moment s’estan portant a terme obres similars a les 
estacions del Putxet, Jaume I i Barceloneta, entre d’altres. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora - presidenta en funcions aixeca la 
sessió a les 21.45 h. 
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La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         El president 


