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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 4 
Data: 2 de desembre de 2015  
Caràcter: ordinari 
Horari: 19.08 h a 21.47 h  
Lloc: Consell de Districte d’Horta-Guinardó
 
Assistents 
 
President del Consell 
Jaume Collboni Cuadrado (GMPSC-CP) 
 
Regidora del Consell 
Mercedes Vidal Lago (GMBComú-E) 
 
Regidors adscrits 
Maite Fandos Payà (GMCiU) 
Jordi Coronas Martorell (GMERC-AM) 
 
Consellers i conselleres  
Joan Cela Ollé (GMDBComú-E) 
Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E) 
Elsa Plaza Müller (GMDBComú-E) 
Carolina Porta Pacín (GMDBComú-E) 
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E) 
Pau González Val (GMDBComú-E) 
Roser Nogués Alonso (GMDCiU) 
Albert Pérez Garro (GMDCiU) 
Susanna Porcar Portela (GMDCiU) 
Gonzalo Puelles García (GMDCiU) 
Julia Calonge Coch (GMDC’s) 
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s) 
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM) 
Xavi Reig Robledo (GMDERC-AM) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 
Núria Galán Orriols (GMDPSC-CP) 
Manuel Conde García (GMDPPC) 
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 

Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA) 
 
Absents 
Santiago Alonso Beltrán, regidor adscrit (GMC’s) 
Carmen Andrés Añón, regidora adscrita (GMPSC-PC) 
Ángeles Esteller Ruedas, regidora adscrita (GMPPC) 
M. José Lecha González, regidora adscrita (GMCUP-PA) 
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Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Núria Munell Casadesús 

Gerent 
Eduard Vicente Gómez 

 

Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions ordinària i extraordinària del dia 5 
d’octubre de 2015 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, demana que el senyor Víctor Valls 
rectifiqui les declaracions que consten en el punt 10 de l’acta del Plenari extraordinari en 
les quals deia que el govern anterior demanava al vicepresident que no assistís a les 
comissions de govern perquè no forma part del govern. Apunta que el senyor Valls no 
formava part del govern anterior i fa saber que ell mateix, que era el vicepresident, va 
decidir no presentar-se a les comissions de govern per coherència amb el seu color 
polític, però no perquè ningú li ho demanés. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que ho rectifica 
i diu que, en el fons, la voluntat del senyor Conde i la seva eren la mateixa. 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

1. Donar compte de les resolucions de la regidora del Districte de 5 d’octubre i 18 
de novembre de 2015 d’assignació de la dedicació parcial del 75% als consellers 
Sra. Núria Galan Orriols, del GMPSC-CP, i Sr. Fernando Marín Blanco, del 
GMDBComú-E, respectivament  

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’11 de novembre de 2015 de nomenament 
del vicepresident del Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó, el Sr. Raül 
Barahona Ferré 

3. Comunicar la modificació de la composició de la Junta de Portaveus del 
Districte atesa la incorporació del portaveu adjunt Sr. Carlos Torrubiano Blanco 
del GMDPPC 

4. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte de 18 de novembre de 
2015 de delegació de la presidència de les comissions consultives de Drets 
Socials i Ciutadania i d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en els consellers 
membres de la Comissió de Govern Sra. Carolina Porta i Pacín i Sr. Víctor Valls 
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Andrés respectivament, de conformitat amb l’article 31.2 del Reglament intern 
d’organització i funcionament del Districte d’Horta-Guinardó  

5. Comunicar la modificació de la composició de la Comissió Consultiva de Drets 
Socials i Ciutadania amb la incorporació dels consellers del Grup Municipal de 
BComú-E, Srs. Joan Cela Ollé i Elsa Plaza Müller 

La secretària tecnicojurídica llegeix els cinc punts del cartipàs. 

El Consell se n’assabenta. 

b) Despatx d’ofici 

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

El Consell se n’assabenta. 

7. Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte saluda els assistents i destaca que es referirà a la tasca 
realitzada pel govern durant els dos mesos que han passat des del darrer Plenari. 

Sobre els equipaments, destaca l’illa de l’UA3 al voltant del nou mercat i constata que en 
el mandat actual ha entrat en funcionament el nou CAP del Guinardó, del qual comenta 
que era molt esperat i en destaca la visita que hi van fer els veïns per veure les 
instal·lacions. Felicita totes les administracions implicades en l’obertura i comenta que 
esglaonadament anirà completant els seus serveis amb la incorporació de diferents 
especialitats. També destaca que el setembre anterior es va començar el curs amb 
l’escola bressol de l’illa d’equipaments essent de titularitat pública. 

Apunta que el govern es va trobar un avantprojecte encarregat pel govern anterior a una 
consultora sobre el Casal de Joves del Guinardó i destaca que, com que no hi estava 
d’acord, han iniciat un procés de participació coliderat pel Consell de Joventut, les entitats, 
col·lectius, i altres, per definir els usos de l’espai. 

Encara sobre equipaments, explica que el 27 d’octubre es va desprendre part de la façana 
del CAP d’Horta i es va haver de tancar, i aprofita per felicitar totes les administracions 
implicades (Districte, Casa Gran, Consorci, Salut i Generalitat) per la celeritat i bona 
resolució de la situació, que va permetre que en un termini molt breu es reobrís el servei. 
Expressa que, mentrestant, l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament va habilitar un servei 
gratuït de busos perquè els veïns es poguessin desplaçar als CAP derivats, que eren Sant 
Rafael, Carmel i Turó, i que el Consorci de Salut va habilitar un punt d’informació al carrer. 

Comenta el cas de Torre Garcini i constata que el govern municipal ha impulsat 
l’aprovació de la Modificació del Pla general de Torre Garcini per qualificar-la com a 
equipament de titularitat pública. Explica que és fruit de les converses amb la propietat 
mantingudes des de l’Ajuntament i que la mesura compta amb el suport de BComú-E, 
ERC-AM, PSC-CP i CUP-PA. Assenyala que a hores d’ara es troba en l’inici d’un llarg 
procés que tindrà dificultats però que anirà explicant i compartint. 
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Fa referència al fet que el desembre, l’heliport de l’Hospital de Vall d’Hebron deixa de tenir 
permís per rebre aterratges i que, per aquest motiu, el mateix hospital ha proposat al 
Districte habilitar un espai provisional a la Llosa de la Vall d’Hebron, situada just davant 
l’hospital i que permet una comunicació ràpida amb el recinte. Manifesta que el nou punt 
d’aterratge està en obres perquè compleixi les condicions d’Aviació Civil i diu que serà 
dins del recinte. Ara bé, comenta que tot i l’ús provisional de l’espai de la Llosa, cal 
recordar que es tracta d’un espai llargament reivindicat i sobre el qual es poden començar 
a fer actuacions per ubicar-hi equipaments. 

Comenta altres qüestions importants i fa esment a la celebració del 25 de novembre com 
a dia que commemora la lluita contra la violència masclista, dia en el qual es va fer un 
acte a la biblioteca Can Mariner organitzat pel Consell de Dones del Districte i que va 
comptar amb la presència de tots els grups municipals. Celebra el compromís dels grups 
amb la lluita contra el patriarcat i recorda que la violència de gènere s’ha d’abordar de 
manera transversal en tots les polítiques que es facin. 

Respecte al patrimoni, fa referència al parc de Collserola i al parc dels Tres Turons, 
espais que considera que cal preservar per la memòria històrica que contenen. Recorda 
que en el plenari anterior es va aprovar el Pla per a la protecció del carrer Aiguafreda per 
la història de les bugaderes. 

Després, destaca que en aquests dos mesos s’han celebrat onze consells de barri i diu 
que les actes estaran disponibles molt aviat, i afegeix que també s’han celebrat tots els 
consells escolars. 

En darrer lloc, apunta dos temes que considera rellevants. En primer lloc, comenta que el 
govern ha impulsat una xarxa per al foment de l’ocupació que coordina tots els actors del 
districte, institucionals i no institucionals, que treballen per l’ocupació. En segon lloc, 
destaca que s’ha impulsat la defensa dels drets de les persones vulnerables fent una 
primera trobada amb la Taula d’Habitatge per fer una diagnosi i localitzar els 
infrahabitatges i els llançaments que es produeixen al districte. Indica que tot això es 
treballarà en el procés del PAM i del PAD, que arrenca en el període de desembre. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, dóna la benvinguda i agraeix 
l’assistència. Recorda que el seu grup té la voluntat de fer propostes constructives que 
suposin un canvi i que, per tant, es negarà a donar suport a aquells projectes de caire 
continuista. 

Explica que el seu grup vol treballar fonamentalment dos temes: la defensa del patrimoni i 
els equipaments i la participació veïnal i democratització de les institucions del districte. 
Respecte al primer, assenyala que vistes les conclusions de l’assemblea monogràfica 
celebrada el novembre sobre patrimoni, no n’hi haurà prou amb impulsar canvis, sinó que 
caldrà bastir plataformes veïnals de xarxes perquè treballin des del carrer en el disseny de 
l’espai públic i perquè els canvis vagin més enllà de les restriccions del model actual. 

En aquest sentit, mostra la seva alegria pel pas fet amb Torre Garcini i recorda que és una 
lluita protagonitzada pels veïns en contra de la constructora Núñez i Navarro, que 
considera gran especuladora. Creu que l’expropiació és l’únic camí i opina que cal 
començar a treballar sobre els usos que volem donar a l’espai mitjançant un procés 
participatiu. Afegeix que, en l’àmbit de patrimoni, cal lluitar per Can Vanis, de la plaça 
Eivissa, ja que és un edifici molt important del barri d’Horta. 
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Pel que fa als equipaments, valora positivament el procés participatiu dut a terme amb el 
casal de joves, però opina que el fet que només hi hagi tres equipaments juvenils al 
districte és insuficient tenint en compte l’activitat del teixit i la quantitat de persones joves 
que hi viuen. 

Afegeix que moltes entitats tenen problemes de locals, com per exemple l’esplai Sant 
Cebrià, una de les entitats juvenils de Teixonera que s’està quedant sense local. Opina 
que calen polítiques de joventut transversals 

Respecte al segon punt, la participació veïnal i la democratització de les institucions del 
districte, informa que el seu grup col·laborarà en tots els canvis que suposin més 
participació en els consells de barri, entesa com a decisió conjunta entre govern i 
ciutadania. Manifesta la voluntat que els districtes comptin amb pressupostos propis, pas 
que considera essencial. 

Es queixa del fet que es convoquin les audiències públiques amb deu dies d’antelació, 
que considera molt poc, i expressa la necessitat de clarificar els usos i mecanismes de 
cada òrgan de participació del districte. 

Mostra la seva preocupació pel PAD i el PAM i manifesta que més endavant farà dues 
preguntes al respecte. 

En darrer lloc, recorda que pocs dies enrere Barcelona s’ha declarat ciutat insubmisa a la 
reforma de la Llei de l’avortament del PP a proposta del seu grup i manifesta l’esperança 
perquè el Districte teixeixi els mecanismes necessaris per desenvolupar aquesta 
insubmissió, tot garantint que tots els centres de salut puguin garantir el dret a 
l’avortament de les menors de divuit anys i de totes les dones. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, saluda els assistents i inicia la seva 
intervenció fent referència al programa de contractació externa per la dinamització de la 
participació ciutadana del districte. Opina que és totalment innecessari perquè aquesta 
tasca l’haurien de fer els mateixos regidors i, en aquest sentit, recorda al senyor Víctor 
Valls que en l’anterior legislatura, el GMDICV-EUiA es va oposar a l’externalització de la 
gestió del Centre Cívic de Matas i Ramis. 

Creu que la contractació s’hauria d’haver tret a concurs de forma conjunta, i amb totes les 
garanties legals, la qual cosa suposaria uns 40.000 euros. Retreu al govern que hagi 
fraccionat l’activitat en diversos contractes amb diferents tasques i creu que ho ha fet per 
evitar la Llei de contractació. Apunta que amb aquesta fórmula que han fet servir, 
l’empresa més beneficiada és Raons Públiques, contractada per Horta-Guinardó per 
9.982 euros. Es queixa de la manca de transparència del govern amb aquesta gestió i 
destaca que diverses associacions dels consells de barris estan en desacord amb el 
sistema de participació. 

Tot seguit, comenta que el 19 d’octubre es va celebrar una sessió participativa amb els 
ciutadans sobre les tres línies que funcionaran a partir del mes de febrer de la xarxa 
ortogonal i retreu al govern que hagi definit les mateixes sense comptar amb la veu dels 
veïns. Opina que informar no és el mateix que participar. 

Després, pregunta quan restabliran el bus de barri els diumenges i festius de les línies 
114 i 117 i quan se solucionarà la distància entre les parades de la línia 32 i l’H6, ja que 
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entre Mare de Déu de Montserrat i Ramon Albó-Passeig Maragall tenen una distància de 
més d’un quilòmetre i deixen als ciutadans sense mobilitat. 

Seguidament, pregunta a la regidora quan marcarà un calendari pel projecte de la ronda 
de Dalt i quines actuacions parcials realitzarà durant el mandat. A banda de la pregunta, 
felicita el govern perquè per fi sembla que actua en aquest tema. 

Després, celebra que el govern tingui com a prioritat la millora de l’accessibilitat, però 
pregunta si hi ha algun estudi per assolir-la i si té en compte l’accessibilitat de la línia 4 
amb la línia 5 de metro Maragall, qüestió que ha plantejat el seu grup diverses vegades i 
també ho han fet algunes associacions. 

Pregunta on queden els drets dels ciutadans que viuen al barri de la Font del Gos i 
demana al govern un calendari amb les actuacions que realitzarà. També pregunta quina 
intenció tenen de desafectar els habitatges i convertir el barri en un vertader barri d’Horta-
Guinardó. 

En darrer lloc, considera que cal felicitar al govern, a l’oposició i a les entitats tant per 
l’aprovació del Pla de millora urbana del carrer Aiguafreda, com per l’aprovació de la 
reforma del mercat de la Vall d’Hebron. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, saluda els assistents i destaca el 
rebuig absolut del seu grup a la violència masclista. Opina que l’explotació sexual és una 
altra forma de violència de gènere i creu que el govern hauria de prendre mesures per 
combatre les màfies i l’explotació sexual en comptes de legalitzar la prostitució, com 
sembla que vulgui fer. 

Després, parla del compromís del seu grup amb les polítiques destinades a millorar la 
integració de les persones amb discapacitat i el suport a les persones que fan front a 
situacions de discriminació, i aprofita per comentar que l’endemà és el Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat. 

Recorda que en els darrers mandats, s’ha treballat amb la vista posada en el 2020 perquè 
és la data en la qual el Pla d’equipaments hauria d’estar executat i constata que va ser 
una aposta liderada pel seu grup conjuntament amb ICV-EUiA des del govern. Fa saber 
que donada la continuació d’alguns membres d’ICV-EUiA en el govern actual, tot i que 
sota una altra denominació, esperava que els objectius del Pla continuessin, però 
manifesta que en té dubtes des del moment que s’obren processos participatius que 
parteixen de zero. Concretament, diu que les necessitats i prioritats del Pla d’equipaments 
ja estaven fixades. 

Mostra la seva preocupació per l’illa d’equipaments de la Llosa de la Vall d’Hebron pel fet 
que s’hi faci un heliport i manifesta l’esperança perquè aquesta actuació no serveixi 
d’excusa al govern per ajornar les obres del nou gran pol d’equipaments centralitzat en el 
districte. Aprofita per mostrar la seva satisfacció sobre l’actuació de la ronda de Dalt i 
comenta que seguirà donant suport a les associacions que en demanen la cobertura. 

Respecte als equipaments, es mostra preocupada pel del carrer Llobregós, i tot i que el 
govern està conversant amb entitats juvenils sobre el tema, demana que també parli amb 
les entitats no juvenils com per exemple 40 P’arriba - 40 P’abajo perquè fa molt de temps 
que demanen espais per realitzar activitats. 
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Canvia de tema i mostra la seva satisfacció per la resolució de problema del sostre del 
CAP d’Horta. Després, demana quina previsió hi ha sobre els CAP de La Clota i Vall 
d’Hebron, que s’ubicaria al costat de can Travi, i quina solució s’està negociant per acabar 
amb les retallades de personal que afecten el CAP del Carmel. 

Sobre Torre Garcini, mostra el suport als veïns que reclamen el patrimoni. 

En darrer lloc, manifesta la seva preocupació sobre el fet que el govern no tingui clar què 
vol dels espais de participació i es queixa del fet que la darrera audiència pública es 
convoqués un dissabte al matí. Pregunta quina idea té el govern sobre el comerç de 
proximitat i esmenta el Mercat d’Horta, l’aparcament Porto-Lisboa i l’ordenança de 
terrasses com a punts que cal comentar. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, saluda els assistents i manifesta el desig 
que en els propers informes, la regidora se centri en el detall de la gestió. Després, 
procedeix a comentar diferents punts. 

Respecte a l’UA3, mostra la seva satisfacció pel fet que entrin en funcionament els 
equipaments, considera que es va fer una bona inauguració del CAP del Guinardó i 
mostra el seu acord amb el fet que es faci un procés participatiu amb els joves per definir 
el Casal de Joves del Guinardó. 

Felicita el govern per la gestió del CAP d’Horta en el moment de l’enfonsament i també 
pels passos que ha dut a terme amb Torre Garcini, que han donat suport a la plataforma 
Salvem Torre Garcini. Manifesta que farà seguiment d’aquest darrer punt i donarà al 
govern tot el suport que necessiti. 

Ara bé, mostra la seva preocupació per l’espai de la Llosa de la Vall d’Hebron i comenta 
que s’hauria d’haver buscat una altra localització. Fa saber que farà el seguiment perquè 
no s’aturi la redefinició del que ha de ser l’illa d’equipaments per al barri. 

Respecte a la celebració del 25 de novembre, hi dóna tot el suport. 

Quant a la memòria històrica, espera que es pugui preservar Can Vanis i definir quin 
equipament pot ser, i insisteix al govern perquè aquest punt sigui una de les màximes 
prioritats del PAD. 

En l’àmbit de la memòria històrica, insta el govern que faci el mateix que Nou Barris i retiri 
tots els símbols i plaques franquistes de tots els edificis. 

Respecte als consells de barri, als quals apunta que el seu grup hi assisteix, considera 
que no és necessari fer uns processos participatius que parteixin de zero. 

Mostra el seu desacord amb el fet que el PAM i el PAD es facin en dues fases i amb el fet 
que la resta de forces polítiques no hi puguin participar fins l’últim termini, ja que creu que 
llavors moltes propostes estaran tancades. 

En darrer lloc, comenta que la Font del Gos és una prioritat i manifesta la voluntat perquè 
la inversió prevista es comenci a treballar al més aviat possible. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, saluda els assistents i celebra la posada en 
marxa del CAP del Guinardó, ja que és una reivindicació veïnal antiga. 
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Respecte a la Llosa de Vall d’Hebron, mostra la seva decepció pel retard i la modificació 
del projecte d’equipaments i pel fet que es converteixi imminentment en un helistop. Creu 
que això pot endarrerir més l’ús per als veïns. 

Quant a Torre Garcini, constata que tot i haver votat a favor de l’adquisició hi ha certa 
opacitat en la realització del procés perquè creu que la ciutadania no té la informació 
pertinent sobre els costos que es deriven dels diferents escenaris possibles, entre els 
quals s’hi compta la compra i l’expropiació. Fa saber que els costos d’expropiació poden 
ser més alts que els de compra i retreu a l’Ajuntament que, a hores d’ara, no conegui del 
tot l’estat de la construcció. Considera que és una qüestió important perquè es tracta de 
diversos milions d’euros. 

Felicita als diferents òrgans implicats en la gestió dels despreniments del CAP d’Horta 
però mostra la seva preocupació sobre el fet que es produís l’incident, i manifesta 
l’esperança de rebre un informe on s’expliqui per què va produir-se i si hi ha errors en la 
construcció. 

Respecte a la campanya contra la violència masclista, felicita qualsevol actuació que vagi 
en aquesta línia, especialment si es fa d’una manera que no culpabilitzi a tot el gènere 
masculí. Opina que aquestes campanyes no han d’oblidar que hi ha altres sectors de la 
població que també pateixen violència, com ara nens, persones grans, homosexuals, 
entre altres. 

Procedeix a parlar de la transparència del govern i felicita la gestió perquè les actes es 
presentin poques setmanes després de la celebració dels diferents actes. Ara bé, 
considera que la transparència i la participació també impliquen no excloure cap grup. 
Concretament, es queixa del fet que ells contestin en castellà però que la institució només 
utilitzi el català. 

En últim lloc, informa que en els processos del PAM i del PAD el pressupost d’inversió per 
al 2016 a Horta-Guinardó és de 75 euros per persona, cosa que considera baix si es té en 
compte que la mitjana de Barcelona és de 114 euros. Afegeix que en la modificació de 
crèdit a Horta li corresponen 2 euros per persona quan la mitjana és de 31, i per tot plegat, 
manifesta l’esperança perquè aquestes dades no siguin una tendència i en els tres anys 
posteriors a l’actual es compensin i es recuperin les xifres per buscar un equilibri. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, saluda els assistents i inicia la seva 
intervenció fent una reflexió sobre la participació, ja que troba que cada vegada hi ha 
menys persones en els actes i que se superposen, com per exemple quan es convoquen 
dues comissions el mateix dia. Opina que aquests fets dificulten la participació i fa saber 
que alguns veïns han abandonat l’assistència en consells de barris, com per exemple el 
de Sant Genís, perquè troben que les seves demandes no queden prou representades. 
Demana que es faci una reflexió sobre tot plegat, especialment des del govern, vista la 
intenció de reformular els òrgans. 

En aquest sentit, aprofita per demanar una planificació i calendari dels consells de barri, 
audiències públiques i plenaris, tal com tenen altres districtes. 

Després, passa a comentar diferents punts de l’informe de la regidora. Respecte a Torre 
Garcini, recorda que el seu grup va ser el primer en presentar una permuta, tot i que no es 
va aprovar, i mostra el seu acord amb el fet que es converteixi en un equipament públic. 
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Ara bé, opina que cal explicar molt bé el planejament als veïns, ja que el mateix preveu 
que l’espai es destini a un casal per a gent gran. També diu que el planejament defineix 
una forquilla econòmica que implicarà arribar a un acord amb Núñez i Navarro 
forçosament. Creu que Torre Garcini és un exemple de política per l’aparador. 

Tot seguit, recorda que uns dies enrere es va presentar una modificació pressupostària de 
100 milions d’euros perquè els comptes de l’Ajuntament estan sanejats. 

La regidora respon per temes. Respecte a la participació, considera que el govern actual 
ha demostrat que és una prioritat perquè, entre altres coses, ha preguntat als veïns dels 
consells de barri com volen que siguin aquests consells. Reconeix que en alguns espais la 
dinàmica ha funcionat millor que en altres però fa una valoració positiva de tot plegat. 
Considera que no es parteix de zero perquè el govern ha recollit la feina feta per 
associacions del territori i veïnals, per la qual cosa retreu el comentari que han fet els 
grups. 

Aclareix que el govern vol potenciar la participació en tots els àmbits i que per aquest 
motiu compta amb ajuda externa. Retreu al senyor Conde que parli d’opacitat en la 
contractació d’aquestes empreses i li recorda que ell mateix coneix l’import de la mateixa. 

Pel que fa a Can Garcini, comenta que el govern fa una aposta forta per crear un 
equipament públic i diu que l’expropiació pot ser una solució, motiu per la qual la volen 
valorar. Afegeix que les expropiacions es fan cada dia i puntualitza que el govern ha ofert 
un ventall del cost de l’operació de Torre Garcini que va entre 4,8 i 6,1 milions d’euros, 
ventall que no s’ha acotat més perquè Núñez i Navarro no deixa entrar al Districte a veure 
l’estat de la propietat. 

Sobre la Font del Gos, respon que el govern s’ha reunit amb els veïns des del primer dia i 
que hi ha un pla per fases que s’està acordant. Afegeix que també s’ha citat amb els 
afectats del Carmel i Teixonera per començar a parlar de les afectacions urbanístiques. 

Creu que el govern està fent molta feina en pocs dies i, concretament, dels equipaments 
diu que estan parlant amb els usuaris i possibles usuaris per veure com es reparteixen 
l’espai. Així mateix, afegeix que ha parlat amb associacions, entre elles 40 P’arriba, 40 
P’abajo i entitats que volen utilitzar el local del carrer Llobregós, i manifesta la voluntat 
d’arribar a un acord amb tothom. 

La senyora Gàlvez insisteix en la importància de la lluita contra la violència masclista 
perquè creu que el patriarcat és una forma de violència estructural que pateix la societat. 
També reitera la importància de retirar els símbols franquistes i constata que la regidora 
no ha respost al respecte. Creu que cal treballar amb altres entitats en aquest àmbit com 
ara la Unitat contra el Feixisme i el Racisme d’Horta-Guinardó. 

A més, mostra la seva preocupació pel planejament urbanístic de Torre Garcini perquè 
creu que limitarà absolutament la participació i la definició d’usos de l’espai. 

El senyor Conde retreu a la regidora que no li hagi respost sobre el que li ha preguntat de 
la contractació de l’empresa externa per a dur a terme la dinamització de la participació 
ciutadana. També es queixa del fet que no li hagi contestat sobre la xarxa ortogonal. 
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Seguidament, demana al govern si té algun pla per evitar la massificació de turistes a la 
zona de les bateries antiaèries, ja que els veïns n’estan preocupats. 

Respecte al carrer Aiguafreda, pregunta si es facilitaran els ajuts a la rehabilitació 
d’habitatges i a tota la zona turística i si també preveuen alguna cosa respecte a la 
massificació turística. 

Quant al CAP del Guinardó, mostra el seu acord en la satisfacció pel fet que s’hagi fet 
definitivament i pregunta si existeix el servei de pediatria del CAP del Guinardó, i si no, 
que expliqui per quin motiu. 

La senyora Carmona mostra el seu acord amb els replantejaments dels consells de barri 
però demana a la regidora que tingui en compte que molts veïns hi van per tractar temes 
petits, de barri, i aprofiten l’ocasió per trobar-se amb el polític. 

Demana quines són les prioritats del govern en l’àmbit de districte i de barris, i quins plans 
de mobilitat s’estan treballant, ja que pel Guinardó i Horta són molt necessaris. Pregunta 
si es farà un procés participatiu amb els veïns i la Guàrdia Urbana, i també demana quin 
paper pensa el govern atribuir al comerç i com ho decidirà. 

Respecte a la planificació urbanística i als equipaments, demana quines intencions té el 
govern pel que fa als plans pendents com per exemple Tres Turons, Baronense de Can 
Baró, Llosa de la Vall d’Hebron, Clota, Teixonera 1 i 2, solar de Can Travi, PGM del 
Carmel i afectació de Font del Gos. 

El senyor Reig recorda que vuit anys enrere es va intentar fer processos participatius en 
els consells de barri i no van funcionar, i manifesta l’esperança perquè aquesta vegada 
funcionin. 

Mostra el seu acord amb la concreció del projecte de la ronda de Dalt i creu que s’han de 
fixar fases d’execució realistes, tot i que això pugui significar que es duu a terme en més 
d’un mandat. 

La senyora Calonge pregunta si la Xarxa pel Foment de l’Ocupació comptarà amb 
mecanismes de quantificació de la seva eficàcia i demana quin pressupost tindrà. A més, 
demana a la regidora que respongui sobre les dades d’inversió que ha exposat en la 
intervenció anterior. 

El senyor Puelles respon que, respecte als pressupostos, unes setmanes enrere es va 
presentar una modificació pressupostària de més de 100 milions d’euros. Comenta que li 
hauria agradat que el govern n’expliqués la repercussió per al districte perquè és una 
quantia important. Informa que ha revisat les assignacions i un 0,5% dels 53 milions 
assignats per districtes van a Horta-Guinardó, que es reparteixen així: 14 milions d’euros 
per a expropiacions al carrer Dalmases, 4 milions d’euros per Alfons el Magnànim; 3 
milions d’euros per habitatge social, 1,2 milions a casals de gent gran a Bon Pastor. Llista 
les partides assignades a Horta-Guinardó, que són 70.000 euros per a manteniment de 
via pública, 70.000 euros per a manteniment d’edificis, una expropiació al carrer 
Montserrat de Casanovas de 128.000 euros, i una altra al carrer Labèrnia de 55.000. 
Opina que la modificació pressupostària era una bona ocasió per tractar Can Garcini, la 
ronda de Dalt o Cal Fotògraf, i conclou que Horta-Guinardó ha quedat infrarepresentada 
en la modificació. 
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La regidora contesta que donat el temps de què disposa intenta respondre les preguntes 
tant com pot. Celebra que els temes de participació hagin centrat tant el debat perquè per 
ella és una qüestió fonamental, ja que els canvis s’assoleixen amb una ciutadania 
empoderada. 

Respecte als pressupostos, respon al senyor Puelles que la modificació pressupostària 
només era aplicable a temes que es poguessin pressupostar i pagar durant el 2015, i a 
Horta-Guinardó n’hi havia menys, però destaca que s’han fet inversions en àrees que 
repercuteixen en tota la ciutat. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

8. Aprovar el cartipàs del Consell d’Equipament Esportiu del Camp de Futbol 
Municipal de la Clota 

La secretària tecnicojurídica llegeix la composició del Consell d’Equipament Esportiu del 
Camp de Futbol Municipal de la Clota: la presidència és la regidora del Districte, i els 
membres són els consellers Víctor Valls, Albert Pérez, Nicolás Ortiz, Xavi Reig, Núria 
Galan, Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. Afegeix que la secretaria recau en la tècnica 
d’Esports del Districte. 

S’aprova per unanimitat. 

9. Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels 
equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2016; i sotmetre-
la a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, 
presenta la proposta i recorda que segueix la directriu de no variar els preus i taxes 
públiques. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu grup 
però manifesta la voluntat que es faci èmfasi en les bonificacions per tal d’evitar que hi 
hagi persones que vegin perjudicat el seu dret d’accés a la cultura i al lleure. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, manifesta el vot en contra del seu grup 
perquè diu que no entén que, després de dos anys amb una inflació negativa, es 
mantinguin els mateixos preus públics. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, manifesta l’abstenció del seu 
grup perquè diu que no compta amb pressupostos i que, per tant, no es pot avançar. 

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup 
però matisa que està a favor d’aplicar bonificacions i també una tarificació social 
progressiva. 
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La senyora Júlia Calonge i Coch, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup i diu 
que entén que les bonificacions cobreixen les necessitats de les persones que més ho 
requereixen. 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup i fa dos 
matisos per tenir en compte l’any vinent: en primer lloc, demana que en el sí de la 
Comissió de Drets Socials i Ciutadania s’inclogui una comparació dels preus vigents amb 
els que s’han d’aprovar, i en segon lloc, lamenta que no s’hagi celebrat un consell ciutadà 
per informar als veïns dels nous preus i rebre les seves opinions. 

La senyora Porta respon que es preveu celebrar el consell ciutadà a principis de 2016 i 
mostra el seu acord amb la progressiva tarificació social. 

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

10. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità per a l’ús a 
l’equipament de la finca de Can Garcini (C/Xiprer, 40-46), d’iniciativa municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, presenta la proposta i 
explica que la Modificació del Pla general metropolità es redacta amb l’objectiu de garantir 
que Can Garcini sigui un equipament públic, tant l’edifici com els jardins. Especifica que, 
amb la modificació, l’equipament passa d’una qualificació de 13 a una de 7, es conserva i 
es rehabilita la masia com a exponent d’interès patrimonial i històric i es procedeix a 
l’adquisició de la mateixa per part de l’Administració, amb l’avaluació del cost econòmic 
que pugui comportar. 

Recorda que els consellers i assistents a la comissió preceptiva d’Urbanisme es va 
entregar un informe de balanç de superfícies que afecta el Pla i la concreció de 
l’ordenació, i en el qual es podia veure que la qualificació proposa la possibilitat 
d’arranjament de part dels jardins per destinar-los a horts urbans i, si calgués, una petita 
edificació contra el mur perimetral de 125 metres quadrats en planta baixa més 1. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa l’abstenció del seu grup perquè 
diu que l’abstenció planteja dubtes raonables, com per exemple el fet que es valori entre 4 
i 6 milions d’euros l’espai però que, tenint en compte que després es catalogarà com a 
zona residencial, el valor final serà d’uns 16 milions d’euros que hauran de pagar els 
ciutadans. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, manifesta el vot favorable del 
seu grup i demana si s’adquirirà l’espai per expropiació o per compra i com s’alliberaran 
els jardins, ja que el PGM permet construir dins la parcel·la. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup i 
demana al govern que informi setmanalment del procés de les negociacions. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup per 
coherència amb el seu vot a Casa Gran i manifesta el seu dubte sobre el fet que no 
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esdevingui el casal de gent gran més costós de la història. S’afegeix a la demanda del 
senyor Reig sobre la informació del procés i demana que es faci públic per a tothom una 
informació sobre pressupost al respecte. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup 
però considera que és un projecte que el govern ha fet més preocupat per l’aparença que 
per altres coses. 

El senyor Vall agraeix els vots dels grups i lamenta que no s’hi sumi el GMDPPC, ja que 
es tracta d’una qüestió reclamada pel barri des de feia temps. 

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

b) Proposicions dels grups municipals 

No n’hi ha. 

c) Mocions 

No n’hi ha. 

D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions / Declaracions de grup 

Del Grup Municipal de CiU: 

11. La remodelació integral del Mercat d’Horta 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDCiU, presenta la proposició i enumera els 
següents motius: u, que és una reivindicació històrica dels comerciants i concessionaris 
del Mercat d’Horta la necessitat d’una reforma integral de l’actual mercat, on a més 
s’inclogui un aparcament soterrat i un espai d’autoservei en el seu interior; dos, que en el 
passat mandat ja es va començar a treballar, per part de l’Institut Municipal de Mercats, un 
avantprojecte de remodelació del Mercat d’Horta que incloïa aparcament soterrat i espai 
autoservei; tres, que cal marcar les prioritats per al barri d’Horta per al mandat 2015-2019, 
d’acord amb el que estableix l’article 64.3 i 100 del Reglament orgànic. 

Demana que el Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acordi que s’estableixi, 
com una de les actuacions prioritàries de l’Institut Municipal de Mercats i del PAD del barri 
d’Horta, la remodelació integral del Mercat d’Horta, incloent-hi, a més, un aparcament 
soterrat en el seu interior i la projecció d’un autoservei, actuacions que hauran de 
realitzar-se en aquest mandat, i, en segon lloc, que totes aquestes actuacions es facin 
amb el vistiplau i supervisió de la Junta de Concessionaris del Mercat d’Horta i l’Eix 
Comercial del Cor d’Horta i Mercat d’Horta. 
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La senyora Ariadna Gàlvez i Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot en contra del seu 
grup tot i que reconeix que està a favor de la construcció d’un aparcament que millorarà el 
comerç de proximitat, ja que és una reivindicació dels veïns des de fa temps. 

Afegeix que el seu grup està en contra del model que segueix Barcelona on barreja 
mercats amb àrees d’autoservei perquè mata petits mercats i paradistes, tal com ha 
passat amb la reubicació del Mercat del Guinardó. 

En darrer lloc, demana quin seria l’impacte d’una altra superfície comercial a Horta 
després de l’ampliació del Mercadona de Petrarca, l’obertura del Condis als antics Lauren 
i el Mercadona de Botticelli.  

El senyor Manuel Conde García, del GMPPC, expressa el vot favorable del seu grup i 
opina que és una qüestió que hauria d’aparèixer al PAD. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu 
grup i considera que el sector comercial és fonamental. 

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, manifesta l’abstenció del seu grup tot i 
que es mostra favorable a instar l’Institut de Mercats a fer un estudi més acurat i 
consensuar-lo amb els paradistes. Retreu que en els darrers quatre anys no s’hagi 
impulsat la qüestió i opina que, si bé una prioritat és l’aparcament, s’ha de continuar 
estudiant si és possible fer-lo en un altre lloc que no impliqui una reforma que afecti 
l’activitat dels paradistes. Mostra la seva voluntat perquè la superfície que ocupés l’espai 
tingués productes quilòmetre zero i ecològics perquè hi ha una manca d’aquest sector al 
barri. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup i 
opina que el model mixte, de mercat i superfície comercial, pot tenir una sinergia. Mostra 
el seu acord amb la necessitat de realitzar un estudi per veure’n l’impacte. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que no 
accepta la proposta del GMDCiU perquè les propostes dels paradistes i veïns ja s’estan 
recollint en el procés participatiu del PAD, cosa que permetrà anar-ho definint 
conjuntament. 

La senyora Porcar lamenta que hi hagi grups que no hagin donat suport a la proposició i 
els insta a parlar amb els comerciants del Mercat d’Horta perquè coneguin la seva opinió. 

S’accepta la proposta per majoria simple amb el vot en contra del GMDCUP-PA, el vot en 
contra del GMDERC-AM i el vot favorable de la resta de grups. 

Del Grup Municipal de C’s: 

12. La transparència del pressupost global, previst i real a la web del districte 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, presenta la proposició i diu que una de les 
coses que dificulten que hi hagi absoluta transparència és la inexistència d’un informe 
sobre el pressupost del Districte. Manifesta que el text es pot trobar al web de 
l’Ajuntament, sota el nom de Llibre Verd, i creu que algú que no conegui la matèria, no els 
trobarà. A més, opina que no s’exposen amb suficients detalls. 
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Proposa que el web de l’Ajuntament tingui un apartat dins del Districte d’Horta-Guinardó 
on apareguin, com a mínim, el pressupost global del districte, el previst i l’actual, i per 
cada any constin els costos de funcionament del Districte desglossats, així com el que és 
prorratejat en serveis utilitzats per tota la ciutat, el pla d’inversions, una indicació de les 
intervencions singulars i els seus costos, les aportacions econòmiques amb el cost de 
funcionament de cada equipament i instal·lació del districte, i informació perquè els 
ciutadans puguin saber com consultar detalladament el cost de les Inversiones realitzada 
o previstes, i les subvencions a entitats. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot favorable del seu grup 
i opina que qualsevol mesura a favor de la transparència és benvinguda. Ara bé, demana 
al grup proposant que sigui coherent i també sigui transparent, i concretament, l’insta a 
revisar els seus comptes de l’exercici 2013, perquè diu que hi ha coses que no quadren. 

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

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

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup i 
diu que la proposició està molt en la línia de la que presentarà el seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup tot 
i que recorda que la informació ja existeix. Afegeix que caldria publicar també les 
modificacions pressupostàries al web. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, 
manifesta el vot a favor del seu grup perquè diu que el govern treballa perquè hi hagi més 
transparència i participació. Informa que es publicarà el pressupost inicial i el pressupost 
executat al web i que rendirà comptes dels diferents espais de participació ciutadana. 
Aprofita per demanar als grups que s’apliquin el mateix que proposen, ja que fa més d’un 
any que es va aprovar la Llei catalana de la transparència i hi ha partits que no han 
presentat els costos de les campanyes de publicitat institucional 

La senyora Calonge agraeix el vot favorable dels grups i matisa que la informació que 
interessa als veïns, tal com ha pogut veure en els consells de barri, inclou inversions 
d’entre 5 i 10.000 euros. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

13. Informar del pressupost aprovat per cadascun dels barris del districte en les 
diferents partides pressupostàries 

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, presenta els motius de la proposició: u, 
que la demanda dels veïns cada vegada és més gran per tenir una informació més 
detallada dels diners públics invertits en els diferents àmbits d’actuació als seus barris, i 
dos, que l’actual govern municipal i del Districte té el compromís de treballar per una 
administració més transparent que apropi cada vegada més l’acció de govern a la 
ciutadania. Per això, proposa que el govern del Districte d’Horta-Guinardó es comprometi 
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a informar, una vegada estigui aprovat, del pressupost assignat a cadascun dels barris del 
districte en les diferents partides pressupostàries. Especifica que és un tema complicat 
però creu que en molts casos es pot aconseguir. 

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

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

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

La senyora Júlia Calonge i Coch, del GMDC’s, expressa el vot a favor del seu grup perquè 
creu que la proposició és una extensió de la que ha presentat el seu grup anteriorment. 
Opina que l’important és fomentar la comunicació i creu que d’aquesta manera es poden 
evitar els enfrontaments que es donen, de vegades, als consells de barri. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, del GMDCiU, manifesta el vot favorable del seu grup i 
diu que habitualment s’informava als consells de barri sobre les principals inversions i 
assignacions pressupostàries. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Mobilitat, expressa 
el vot favorable del seu grup i aprofita per demanar als grups que donin suport al 
pressupost. Informa que en la partida que proposa el govern es preveu un increment del 
6,2% i un increment en serveis socials i promoció del 12,9%. Manifesta la voluntat 
d’incrementar les partides de transport públic, economia i ocupació, i també demana als 
grups que siguin tan transparents amb els seus comptes com ho és el govern. 

El senyor Reig agraeix el vot favorable dels grups i comenta que el seu grup estava 
negociant amb el govern per als pressupostos i ho seguirà fent per arribar a un acord. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal del PSC-CP: 

14. Impulsar una comissió de treball sobre l’atur, descentralització del servei 
d’informació als barris i ampliació dels programes, serveis i dotacions existents 
en els plans d’ocupació municipal 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, comenta que la taxa d’atur és 
molt alta al districte i que, a més, Horta-Guinardó està al capdamunt de persones aturades 
de llarga durada. Creu que la situació s’ha d’abordar de manera coordinada i urgent, 
treballant en una xarxa de proximitat i estudiant les necessitats dels barris. Per això, 
presenta la proposició amb una esmena respecte a la presentada per escrit, i demana que 
s’impulsi la comissió durant el primer trimestre del 2016 conjuntament amb PACA, els 
actors socials, les entitats representatives dels aturats de llarga durada i s’insti Barcelona 
Activa que descentralitzi el servei d’informació i assessorament laboral que es fa a l’OAC 
als barris desplegant-se, en horari i atenció presencial als barris del districte, amb més 
necessitats; i reforci i estengui els programes i serveis que ja existeixen i se n’ampliï les 
dotacions, com per exemple les dels plans d’ocupació municipal. 
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La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta l’abstenció del seu grup 
perquè creu que la comissió faria la tasca que ja fa la Xarxa per l’Ocupació. Opina que no 
és el govern ni els grups qui ha de fer el seguiment de les persones aturades de llarga 
aturada, sinó els professionals que ho fan a hores d’ara, però tot i això manifesta el seu 
acord amb la preocupació expressada per la situació.  

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup 
perquè creu que l’atur és un tema molt important. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot favorable del seu grup 
perquè està a favor de l’esmena afegida pel mateix grup proposant. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup perquè 
diu que les persones aturades de llarga durada són un grup desfavorit i qualsevol mesura 
per ajudar-les serà benvinguda. Ara bé, mostra el seu dubte sobre el paper dels grups a 
l’hora de fer el seguiment de les persones aturades i també demana que s’especifiqui el 
pressupost del que significa ampliar l’horari dels serveis. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que va ser el seu grup el que va instaurar l’atenció a l’OAC per als aturats en els 
districtes on hi havia més necessitat. Ara bé, creu que s’hauria d’instar el govern de la 
ciutat en comptes de Barcelona Activa i opina que, si bé aquesta mesura és adequada, 
també cal treballar per generar activitat econòmica a la ciutat sense por. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Mobilitat, manifesta 
el vot a favor del seu grup perquè diu que aquesta feina ja s’està fent amb la Xarxa. 
Aprofita per manifestar la intenció del govern de generar economia social, solidària i 
cooperativa. 

La senyora Galan agraeix el vot dels grups i diu que recull les aportacions fetes, 
especialment sobre el caràcter tècnic o polític de la taula. Creu que la xarxa creada pel 
govern té un caire tècnic i cal complementar-la des de la vessant política. 

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

Del Grup Municipal del PPC: 

15. S’insti la Generalitat a iniciar de manera immediata les obres de reurbanització 
de la ronda del Guinardó al pas per l’Hospital de Sant Pau i el carrer Sant Quintí 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta la proposició i n’explica els 
motius, concretament fa referència al fet que les obres del tram de la línia 9 entre la 
Sagrera i Zona Universitària estan aturades des de 2011 i no hi ha termini per a la 
represa. Assenyala que, vist que la ronda de Dalt, al pas per l’Hospital de Sant Pau i al 
carrer Sant Quintí, té una situació de provisionalitat des del 2004 que afecta el trànsit de 
vehicles i als vianants, el Departament de Territori va obrir el juny anterior la licitació 
d’obres per urbanitzar la part de la ronda afectada amb un pressupost de 500.000 euros, 
amb la previsió de començar al setembre i amb una durada de quatre mesos, però que a 
hores d’ara no s’ha vist res. Per això, presenta la proposició perquè es retirin les barreres i 
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es restableixin les voreres i passos de vianants, l’illa enjardinada i els carrils de circulació 
de vehicles i bici. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, mostra la seva sorpresa davant la 
proposició i la troba desafortunada i populista, perquè diu que a la darrera comissió 
consultiva d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat es va informar que ja s’havien començat les 
obres de reparació. Mostra el seu acord amb el fet que es reclamin inversions a la 
Generalitat però es queixa del fet que ho faci el mateix partit que governa a l’Estat, ja que 
creu que escanya al govern autonòmic. Per tot plegat, manifesta el vot en contra del seu 
grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta l’abstenció del seu grup 
perquè diu que, segons li consta, les obres estan començades o a punt de començar. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, respon que el govern va informar 
que les obres començaven a iniciar-se, com a Maragall i Sanhelly, i, per tant, expressa el 
vot favorable del seu grup. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, manifesta l’abstenció del seu grup 
perquè diu que les obres ja han començat, tot i que a un ritme que segurament no és 
l’esperat. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, manifesta el vot en 
contra del seu grup perquè diu que les obres ja s’estan fent. Ara bé, expressa la intenció 
d’insistir a la Generalitat a fer les obres per assolir una obra necessària pel districte. 
Demana als grups que prestin atenció a les comissions perquè diu que això se’ls va 
explicar darrerament. 

El senyor Torrubiano informa que no va assistir a la comissió de la qual parlen. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No n’hi ha. 

c) Precs  

Del Grup Municipal de C’s: 

16. Millora de la seguretat per als vianants a la intersecció de la ronda Guinardó 
amb el carrer Lepant, la pl. Alfons X i l’entrada al túnel de la Rovira 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, presenta el prec. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, respon que accepta 
el prec i explica que després de les respostes i consultes de bases de dades de 
d’accidents de la Unitat d’Accidents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el període entre 
l’1 de gener i el 30 de novembre té registrats accidents a la cruïlla esmentada perquè no 
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hi ha semàfors i també té constància que hi ha hagut dos atropellaments, per la qual cosa 
considera que cal estudiar les mesures possibles per aplicar. 

El senyor Ortiz diu que la zona de la plaça Alfons X és de les més denses del districte i es 
fa especialment perillosa per l’entrada del túnel de la Rovira, ja que molts vehicles no 
respecten el semàfor. 

El senyor Marín respon que, efectivament, la zona esmentada és de les que té un índex 
de sinistralitat més alt al districte. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

17. Fer públic per part de l’IMPU l’informe sobre el compliment de les plaques 
predemocràtiques i altra simbologia i actuacions en cas d’incompliment 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, presenta el prec i recorda que, en 
l’anterior mandat, el seu grup va fer un prec demanant l’elaboració d’un informe per part 
de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà per veure si les plaques prodemocràtiques del 
districte i de la ciutat complien amb la normativa vigent. A més, fa referència a la línia 
d’ajuts per a la rehabilitació de façanes que va obrir el govern anterior i que, segons 
sembla, no ha tingut l’efecte esperat perquè el districte continua tenint moltes plaques de 
simbologia feixista, i per tot plegat, presenta el prec. 

La senyora Elsa Plaza Müller, consellera de Ciutadania i Cicle de Vida, respon que 
accepta el prec i diu que agraeix la proposta perquè és una feina pendent que cal fer en 
qualsevol ciutat democràtica. Explica que el 2005 l’Ajuntament va fer un inventari i el va 
actualitzar el 2008, encarregant-lo a la professora Pilar Mateu de la Universitat de 
Barcelona des de l’Institut de Paisatge Urbà però va quedar pendent d’acabar-se. Apunta 
que és un tema sobre el qual la ciutadania també s’ha pronunciat en els consells de barri i 
que el govern ja ha treballat i explica que, segons l’informe citat, Horta-Guinardó té el 20% 
de les plaques d’habitatge de tot Barcelona, que són 854. Destaca que el mateix dia que 
se celebra el Plenari, al districte de Nou Barris s’ha presentat una mesura de govern amb 
l’objectiu de revisar el compliment de la simbologia predemocràtica i creu que servirà de 
guia per a les actuacions d’Horta-Guinardó. 

El senyor Barahona mostra la seva satisfacció per l’acceptació del prec i fa saber que 
donarà suport al govern en aquest tipus de propostes. Afegeix que, tot i que no ho hagi 
escrit al prec, creu que aquest tipus d’actuacions s’han de treballar conjuntament amb 
l’associació de la Unitat contra el Racisme i el Feixisme. 

En darrer lloc, destaca que l’informe elaborat el 2008 deia que les plaques 
prodemocràtiques estan a les façanes dels edificis i que, per normativa, haurien d’estar 
dins dels arcs de les portes. Opina que cal veure si a través de la memòria històrica s’ha 
de fer alguna cosa al respecte o no. 

La senyora Plaza mostra el seu acord amb el comentari sobre la memòria històrica que ha 
fet el senyor Barahona. 

S’accepta el prec. 
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Del Grup Municipal de CiU: 

18. Constitució i impuls d’una taula tècnica de treball de districte sobre la Ronda de 
Dalt 

La senyora Núria Galan Orriols, del GMDCiU, presenta el prec tot dient que en el Plenari 
anterior es va presentar com a proposició. Explica que, en l’anterior Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament, es va aprovar l’impuls de la cobertura de la ronda 
de Dalt durant el mandat i la realització d’un procés participatiu durant el 2015, i diu que 
es va acordar reactivar la Comissió de Seguiment de la ronda de Dalt, que es reunirà el 9 
de desembre per acordar amb els veïns les actuacions de millora. 

Manifesta que, donat que aquests espais han de permetre adoptar mesures per fer més 
permeable l’impacte de la ronda en els barris i connectar-los millor, i també tenint en 
compte que cal planificar les necessitats d’associacions en equipaments i inversions, 
presenta el prec perquè el govern impulsi una taula tècnica de treball amb les 
associacions de veïns, els tècnics de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i els grups 
polítics. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que ja s’ha 
creat una comissió de seguiment al respecte que es reunirà el dia 9 i especifica que 
compte amb la presència de veïns, grups municipals i la resta d’actors de la ciutat per 
treballar el tema de la ronda. Reconeix que el cobriment de la ronda és un deute de la 
ciutat amb els barris del nord, especialment amb el districte d’Horta-Guinardó, des del 
moment que es va impulsar la ronda i retreu als grups que oblidin qui va fer la ronda i es 
deslliurin de responsabilitats. 

Diu que els veïns que han treballat en la qüestió han destacat repetidament que es tracta 
d’un tema de ciutat, motiu pel qual s’ha treballat amb la resta de grups. Creu que en el 
futur es podrà deduir si és necessari fer taules de treball més específiques, gràcies a les 
conclusions que en pugui treure la comissió de seguiment. 

En darrer lloc, apunta que la formulació del prec és contradictòria pel fet de demanar una 
taula tècnica on hi participin polítics. 

La senyora Galan respon que no entén els motius pels quals el govern no accepta el prec 
i diu que sorgeix d’una necessitat objectiva fruit del treball amb les entitats. 

El president dóna la paraula al senyor Tony Mateo. 

El senyor Tony Mateo, en nom de les associacions de veïns de Sant Genís dels Agudells, 
Parc de la Vall d’Hebron, Teixonera, Font del Gos i Montbau, inicia la seva intervenció tot 
dient que la petició de paraula era de les cinc associacions però que l’han agrupada en 
una sola intervenció. 

Tot seguit, agraeix el prec del GMDPSC-CP i lamenta que el govern no l’accepti perquè 
considera que, si bé és cert que s’ha convocat una reunió de la comissió de seguiment el 
dia 9, la convocatòria és a cegues perquè els ha arribat el mateix dia del Plenari i perquè, 
a més, desconeix qui hi haurà per part del govern municipal. Informa que se celebrarà a la 
biblioteca de Penitents, al barri de Gràcia, i mostra el seu dubte sobre si hi seran els barris 
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de Gràcia o només Vallcarca i Penitents. Així mateix, pregunta si hi haurà Nou Barris i 
Roquetes i pregunta qui hi haurà i de quin àmbit de representació. 

Després, mostra el seu temor pel fet que es digui que hi assistiran altres entitats de la 
ciutat interessades en el projecte perquè creu que pot obrir-se un ventall molt ampli, i fa 
saber que les associacions de veïns seran a la comissió de seguiment per veure cap a on 
avança. Creu absolutament necessari que, en l’àmbit del districte, hi hagi una altra 
comissió de seguiment. 

Amb tot, considera que el projecte de la ronda és un deute històric amb els barris de la 
Vall d’Hebron, que demana participació ciutadana i pressupost, i concretament planteja 
tres requisits: un cronograma del govern perquè els veïns sàpiguen com s’avança; un 
pressupost per al 2016, i el fet que el govern surti als mitjans de comunicació i faci 
públiques les actuacions que durà a terme a la ronda de Dalt. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, recorda al senyor 
Mateo que els mateixos veïns van demanar al govern que tractés el tema del cobriment 
de la ronda en l’àmbit de ciutat i mostra el seu acord amb el fet que aquesta obra no 
només afecta els barris nord d’Horta-Guinardó sinó que també afecta altres barris i 
districtes, tot i que no amb la mateixa intensitat. 

Respecte al calendari demanat, respon que el govern té sobre la taula la propera 
aprovació de la licitació de l’avantprojecte, en el qual es podrà treballar un calendari 
d’actuació que no serà a curt termini. Emplaça als veïns a seguir treballant i veure’s el dia 
9 a la comissió de seguiment. Així mateix, creu que, si és necessari, es podran constituir 
més taules de treball. 

Es rebutja el prec. 

19. Garantir el lideratge i la transparència dels processos participatius (PAM, PAD i 
altres) respectant els plans de futur 2010-2020 de cada barri i el Pla 
d’equipaments 2006-2020 

La senyora Núria Galan Orriols, del GMDPSC-CP, emplaça als consellers a els atesos del 
prec però en destaca el principal, i és que els plans de futur 2010-2020 de cada barri i el 
Pla d’equipaments 2006-2020 del Districte compten amb els acords presos mitjançant 
processos de treball realitzats en el mandat anterior fruit del treball entre ciutadania, 
entitats i Ajuntament. Per aquest motiu, presenta el prec. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic del Districte, contesta que accepta el prec i 
diu que és una qüestió que el govern ja hi està treballant. Especifica que ha iniciat el 
procés participatiu del PAM i del PAD parlant amb tots els consells de barri i recollint totes 
les propostes de veïns que són membres per no partir de zero i que s’han tingut en 
compte els plans de futur. Afegeix que han actualitzat la feina feta per les associacions de 
veïns, les coordinadores i les entitats i, respecte a la transparència, comenta que s’ha 
explicat anteriorment els motius que han portat al govern a comptar amb una empresa 
externa per al procés de millora dels consells de barri i opina que l’aprovació quasi 
unànime durant el plenari de dues proposicions sobre el tema donen per satisfeta la 
demanda. 
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La senyora Galan reconeix que, si bé el govern ha treballat la integració dels acords als 
quals es va arribar en l’anterior mandat sobre plans de futur i Pla d’equipaments, el 
problema és que s’han barrejat dos processos de debat de la participació amb les 
prioritats que les entitats havien de treballar per al PAD. Creu que, enlloc de recorre a 
empreses externes, el govern hauria pogut recórrer a les mateixes associacions per 
dinamitzar el procés de recollida del PAD. 

El senyor González respon que, tal com formula el prec, el govern està garantint el 
lideratge, i matisa que l’empresa contractada no és una empresa qualsevol sinó que és 
una cooperativa d’economia social. Respecte al Pla d’equipaments, recorda que en el 
primer Plenari ja va anunciar que el revisaria. 

Afegeix que hi ha barris on la Comissió de Seguiment ha demanat no fer grups petits i 
s’ha respectat la voluntat, tot i que creu que en espais petits surten més coses. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PPC: 

20. Implantació del servei de Bicing a Montbau i la Vall d’Hebron en els campus de 
Mundet i de Turisme, Hosteleria i Gastronomia 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta el prec i explica que en els 
campus de Mundet hi ha una àmplia demanda de mobilitat per part dels estudiants i, 
donat que no existeix el Bicing, creu que seria una bona opció implantar-lo tant als barris 
de Montbau i Vall d’Hebron com al campus de Mundet i als campus de Turisme, 
Hosteleria i Gastronomia, i que serveixi de pas previ a la implantació a la resta del 
districte. Afegeix que caldria, també, instal·lar punts d’ancoratge de bicicletes, ja que no 
n’hi ha i són necessaris. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, respon que no 
accepta el prec perquè el març del 2017 finalitza el procés del servei del Bicing i s’obra, 
per tant, una oportunitat per fer canvis. Informa que, pensant en la nova contractació, el 
govern vol considerar diversos assumptes: u, la possibilitat d’integrar la bicicleta elèctrica 
al Bicing; dos, l’establiment d’un sistema d’incentiu que estimuli el desplaçament en bici, i 
tres, l’increment del nombre de bicicletes compartides. Mostra el seu acord, però, en la 
necessitat d’instal·lar punts d’ancoratge pròxims a instituts, campus universitaris, 
biblioteques i equipaments. Afegeix que es faran 9 emplaçaments nous i 56 barres a la 
zona nord, set de les quals a la ronda de Dalt, i opina que, a poc a poc, el districte anirà 
suplint les mancances i avançarà cap al model de ciutat sostenible que vol l’Ajuntament. 

El senyor Torrubiano retreu al govern que no accepti el prec i opina que és una qüestió de 
color polític, ja que sí que han mostrat el seu acord a instal·lar punts d’ancoratge. 

El senyor Marín contesta que no és una qüestió de portar la contra al GMDPPC, sinó que 
vol considerar la possibilitat de pensar millores del servei a base de l’experiència 
adquirida. 

Es rebutja el prec. 
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21. Aprovació del calendari del futur equipament de la Torre Garcini 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta el prec perquè l’Ajuntament 
ha acordat comprar o expropiar Torre Garcini i modificar el PGM per qualificar la finca com 
a equipament, cosa que és una demanda veïnal. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat retreu al senyor 
Torrubiano que el seu grup s’hagi abstingut en la proposta del Districte sobre la 
modificació del PGM i ara demani un calendari per l’equipament. Respon que el govern 
endegarà un procés participatiu per definir tant calendari com usos de l’equipament. 

El senyor Torrubiano retreu al GMDBComú-E que sigui ferm només quan està a l’oposició 
i que, quan governa, no sàpiga afrontar les seves pròpies demandes. 

El senyor Valls pregunta al GMDPPC si està a favor o en contra de l’expropiació de la 
Torre Garcini. 

Es rebutja el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal de CiU: 

22. Obres a la Masia de Can Fargues 

La senyora Susana Porcar i Porcela, del GMDCiU, inicia la seva intervenció queixant-se 
del fet que ni en els plenaris anteriors, ni en l’informe de la regidora, ni tampoc a Casa 
Gran, ha pogut obtenir informació sobre la situació de la masia de Can Fargues. Opina 
que és un tema molt important pel barri i pregunta quan està previst que finalitzin les 
obres i quin és el procediment i el calendari previst per adjudicar-ne la gestió. 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller de Societat i Educació, contesta que està previst que 
l’obra acabi entre finals de gener de 2016 i principis de febrer. Especifica que a hores 
d’ara s’estan fent les particions d’interiors i instal·lacions i també les tasques de 
restauració de la torre medieval. Afegeix que també s’està redactant el projecte de dotació 
de mobiliari de la masia i el projecte d’escenotècnia informàtica. 

Matisa que el projecte depèn de l’IMEB i fa saber que el Districte està treballant amb 
l’Institut per la introducció de clàusules de relació amb l’entorn pel fet de ser un barri una 
zona amb moltes escoles a la vora. Respecte al calendari, diu que l’obertura de 
l’equipament es preveu a l’inici de curs 2016-2017. Tot i això, recorda que tot plegat serà 
possible només si s’aconsegueixen aprovar pressupostos. 

La senyora Porcar es queixa del fet que el senyor Cela hagi fet al·lusió a l’IMEB per 
respondre sobre la gestió de l’obra i insisteix amb les preguntes plantejades en la 
intervenció anterior. 

El senyor Cela confirma que l’IMEB és qui gestionarà, conjuntament amb el Districte, i diu 
que l’escola començarà el setembre del següent any. 
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23. Actuacions previstes pel govern al solar conegut com Talleres Muñoz 

La senyora Susana Porcar i Porcela, del GMDCiU, presenta la pregunta en relació amb 
els espais esportius del barri del Guinardó, Can Baró i Baix Guinardó. Recorda que en el 
mandat anterior es va treballar amb els veïns la necessitat de projectar un poliesportiu i la 
construcció de pisos tutelats per a persones grans o amb discapacitat a l’espai Talleres 
Muñoz, i pregunta quines actuacions i equipaments preveu realitzar el govern en el mateix 
durant el mandat. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, respon que Talleres 
Muñoz és un espai qualificat de zona verda i que, per tant, qualsevol actuació es farà 
partint d’aquesta qualificació, sobre la qual diu que el govern la té molt present, així com 
també la participació veïnal a la qual ha fet referència. Comunica que emmarcarà la 
definició de Talleres Muñoz en el PAD. 

La senyora Porcar manifesta l’esperança perquè el govern escolti tots els veïns i no 
només els d’alguns barris. 

El senyor Valls respon que així ho faran i retreu al GMDCiU que no ho fes quan va 
presentar l’anterior projecte on volia suprimir la zona verda. 

Del Grup Municipal de C’s: 

24. Nombre de persones sense sostre en el districte i recursos previstos per la seva 
atenció 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, formula la pregunta en la qual demana 
estadístiques sobre el nombre de persones sense sostre del districte i les mesures i 
recursos que preveu el govern per evitar la situació. 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller de Societat i Educació, respon que aquest tema no és 
competència del Districte i aclareix que els serveis i recursos, tot i estar situats en 
determinats barris, s’adrecen a totes les persones en situació de sense llar de la ciutat. 
Especifica que l’Ajuntament ofereix 1.032 places diàries d’allotjaments a centres, 1.567 
àpats al dia i 140 serveis d’higiene també al dia. 

Afegeix que el districte d’Horta compta amb el Centre Integral de Persones sense Sostre, 
al carrer de l’Església, número 1-3, que ofereix places durant tot l’any, i també hi ha el 
Centre d’Acolliment Nocturn d’Emergències (CANE), ubicat al passatge 2 de maig, 17-25, 
que es posa en marxa a l’hivern per allotjar setanta-cinc persones més quan la 
temperatura és igual o inferior als cinc graus. Matisa que, si les temperatures baixen per 
sota dels zero graus, s’activa l’Operació Fred i s’obra un altre recurs d’allotjament, així 
com serveis d’informació per a diferents punts de la ciutat on habitualment pernocten 
persones sense llar. 

Respecte al nombre de persones sense sostre al districte, respon que és difícil de saber 
perquè el govern té l’avaluació mensual. Ara bé, diu que a Barcelona hi ha més de 700 
persones en aquesta situació i que Horta s’enduu el 3,84% d’aquest total, és a dir, unes 
28 o 29 persones. 
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El senyor Ortiz mostra la seva incomprensió davant del fet que es parli de competències 
en dos àmbits (ciutat i Districte) per aquest tema i assenyala que volia informació sobre 
pressupostos i protocols de treball concrets. 

El senyor Cela demana que se l’escolti i creu que ja ha donat les dades que li ha 
preguntat. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

25. Quan està previst finalitzar el procés participatiu de reforma de la rambla del 
Carmel 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, formula la pregunta tot observant que 
l’estat actual de la rambla del Carmel és deficient per mancances en qüestions com 
il·luminació, seguretat, serveis, entre altres, per la qual cosa demana quan es preveu 
finalitzar el procés participatiu al respecte i quan es preveu elaborar l’informe corresponent 
per confeccionar el projecte i iniciar les obres de reforma necessàries, tot reconeixent que 
és un tema que es preveu que entri en el PAD. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic del Districte, contesta que el govern vol 
marcar la reforma de la rambla com una absoluta prioritat en el marc del PAD i del PAM 
perquè és un dels pocs espais que encara estan pensats en clau de vehicle motoritzat. 
Manifesta la voluntat perquè la rambla del Carmel esdevingui un espai cívic. Informa que 
no pot publicar el resum de la diagnosi de la rambla però que, a diferència del que s’ha fet 
amb els consells de barri, segurament caldrà partir de zero i recollir les voluntats dels 
veïns. 

El senyor Reig demana fins a quin punt es va fer el procés participatiu i opina que la feina 
feta hauria de ser pública. 

El senyor González respon que prèviament el govern vol redefinir què és la participació 
ciutadana per apostar per una participació real on la ciutadania no només opini sinó que 
construeixi, i això és el que espera que passi amb la rambla del Carmel. 

Del Grup Municipal de CUP-PA: 

26. Saber si serà vinculant el procés participatiu del PAM i PAD i el motiu de la seva 
externalització 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, formula la pregunta en relació amb els 
processos de participació del PAM i PAD i demana si seran vinculants les propostes dels 
veïns o si se sotmetran a negociació entre els diversos grups polítics. També pregunta el 
motiu pel qual s’ha externalitzat el procés a empreses i no l’ha dut a terme l’Ajuntament. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic del Districte, respon que el caràcter vinculant 
o no dependrà del que diguin i vulguin els grups municipals, que són els que conformen el 
Plenari i aproven el PAM i el PAD. 

Respecte a l’externalització, fa saber que a l’Àrea de Participació de l’Ajuntament hi ha 
deu tècnics, però això no significa que siguin de participació. De fet, apunta que 
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l’Administració cada vegada és més petita per les reformes legals de l’Estat espanyol i de 
Catalunya i diu que, per aquest motiu, el govern ha hagut de comptar amb l’expertesa 
d’una empresa externa. 

En darrer lloc, informa que l’aposta del govern per la participació significa una dotació de 
recursos i una formació dels tècnics i de la ciutadania. 

La senyora Gàlvez desconfia del caràcter vinculant de les propostes dels veïns si 
depenen de la voluntat dels grups. Respecte a l’externalització, creu que hi ha mesures 
que permeten ampliar la Direcció de Participació i pensa que hi ha tècniques de barri i 
persones capaces de fer aquestes coses. 

El senyor González manifesta la satisfacció de rebre suport del GMDCUP-PA en la 
reforma de les Normes de participació ciutadania i diu que, tot i que s’ha externalitzat la 
tasca a cooperatives d’economia social, el govern aposta per la defensa de les tècniques 
de barri, de les quals estan molt contents. 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de grup 

No n’hi ha. 

E) Declaracions institucionals 

27. Ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís 

El president passa al següent punt de l’ordre del dia i anuncia que la declaració 
institucional d’ajuda als camps de refugiats sahrauís la va presentar el GMDCUP-PA i ha 
rebut el suport de tots els grups. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, presenta la declaració institucional i la 
llegeix. 

«Els campaments de refugiats sahrauís situats al desert algerià de Tindouf han patit 
l’efecte d’un seguit de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que 
hi han hagut grans inundacions i destrosses. 

»La Mitja Lluna Roja Sahrauí quantifica aquesta pèrdua en què gairebé onze mil famílies 
podrien haver perdut la seva casa o la seva haima. 

»Davant d’aquesta situació alarmant, la Mitja Lluna Roja Sahrauí llença una crida als 
països donants, a les organitzacions internacionals, a les ONG, als moviments de 
solidaritat, a la societat civil, etcètera, per poder col·laborar com més aviat millor realitzant 
donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població, que són 
abastiment d’aigua, d’aliments, de haimes, de mantes, d’equipaments domèstics bàsics, 
de material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció dels edificis que s’han perdut. 

»Horta-Guinardó és un territori agermanat amb la daira Bucraa, dels camps de refugiats 
de Tindouf, i, per tant, creiem que el nostre compromís amb aquest poble ha de ser més 
proactiu i no limitar-se només a un fet simbòlic. 
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»Volem recordar també que aquest any es commemoren els quaranta anys de l’ocupació 
del Sàhara Occidental, un conflicte que fa massa anys que dura i que es pot resoldre 
políticament, tenint en compte les resolucions de l’ONU que insten a la celebració d’un 
referèndum d’autodeterminació, un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant de la 
complicitat de la comunitat internacional. 

»També volem recordar el deute històric i polític que té l’Estat espanyol amb el Sàhara 
Occidental, ja que, segons la legalitat internacional, continua essent colònia espanyola 
fins que es realitzi l’esmentat referèndum. De nou, veiem com l’Estat espanyol atempta 
contra la llibertat dels pobles, incomplint, un cop més, el Dret internacional. 

»Per tot això, i, d’acord amb el que estableixen els articles del ROM, el Ple del Districte 
d’Horta-Guinardó acorda: reiterar una vegada més el suport a una solució del conflicte 
basada en l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble sahrauí, tal com estableixen 
les resolucions 1.754, 1.783, 1.813 i 1.871 de les Nacions Unides; sol·licitar a la Direcció 
de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona i al 
Fons Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els 
campaments dels refugiats, que pateixen actualment una situació extrema; i, finalment, 
impulsar una campanya de sensibilització que permeti visualitzar el conflicte sahrauí als 
nostres barris.» 

La sala aplaudeix. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.47 h. 

 

 

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

 


