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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 3 
Data: 5 d’octubre de 2015  
Caràcter: ordinari 
Horari: 19.56 h a 22.35 h  
Lloc: Consell de Districte d’Horta-Guinardó
 
Assistents 
 
President del Consell 
Jaume Collboni Cuadrado (GMPSC-CP) 
 
Regidora del Consell 
Mercedes Vidal Lago (GMDBComú-E) 
 
Regidors adscrits 
Maite Fandos Payà (GMDCiU) 
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) 1. Aprovació, si escau, de l’acta de les sessió anterior de 29 de juliol de 2015 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

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. 

3. Informe de la regidora del Districte 

El president anuncia que la regidora disposarà de deu minuts per presentar l’informe del 
Districte i que, posteriorment, cada grup tindrà cinc minuts per rebatre’l. Dóna la paraula a 
la regidora. 

La regidora del Districte comenta que en l’informe que presenta explicarà la feina que s’ha 
fet fins ara des que Barcelona en Comú va guanyar les eleccions. Destaca que el govern 
ha volgut canviar el model d’informe i que, per aquest motiu, han implementat una eina 
per fer les agendes obertes, de tal forma que la ciutadania sàpiga què fa i amb qui es 
reuneix i pugui acudir als plenaris amb informació. Constata que veu cares conegudes a la 
sala. 

Seguidament, destaca uns quants esdeveniments, com són: en primer lloc, l’assistència a 
l’acte de benvinguda dels infants sahrauís acollits per Sàhara Horta, qüestió a la qual vol 
donar caràcter prioritari; en segon lloc, la represa del suport institucional a l’acte 
d’homenatge a Salvador Allende, i la ronda de visites a les associacions de veïns i altres 
entitats més representatives, de les quals destaca que s’han posat els problemes més 
punyents sobre la taula per solucionar-los; en tercer lloc, les visites a les festes majors 
dels barris, de les quals diu que han passat gairebé per tots ells. 

Indica que el govern vol entrar a fons en la revisió i l’anàlisi dels diferents espais de 
participació, i explica que en l’àmbit de ciutat s’ha iniciat un procés de revisió que s’anirà 
concretant en els propers mesos i durant el mandat. Especifica que és un procés viu i 
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obert que volen fer entre tots, perquè la participació ha de ser útil per als ciutadans. 
Afegeix que, en l’àmbit de districte, el govern s’ha trobat amb quatre processos oberts que 
venien del mandat anterior, entre els quals s’hi compta el procés de Botticelli. Informa que 
alguns s’han treballat amb les comissions de seguiment dels barris i que, per als altres, 
s’han creat espais ad hoc. Reitera la voluntat del govern de continuar amb els processos 
iniciats durant la legislatura anterior. 

En aquest sentit, parla de la participació generada al voltant de la ronda de Dalt, tema que 
considera prioritari, i informa que abans de l’estiu, el Districte es va reunir amb totes les 
associacions dels voltants de la ronda i que, al juliol, es va convocar una comissió de 
seguiment conjuntament amb l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, cosa que va ser 
declinada per les associacions de veïns i està pendent de reprendre’s. 

Respecte al 2015, informa que s’han tirat endavant les actuacions previstes a l’anterior 
mandat, ja que actualment es disposa d’uns estudis per a l’avaluació de la cobertura de la 
ronda que especifiquen els terminis, el cost i les accions que es poden fer per mitigar 
l’impacte als veïns de l’entorn. Constata que és una qüestió que el Grup de Barcelona en 
Comú recollia explícitament en el seu programa electoral i diu que, per aquest motiu, a la 
Comissió d’Urbanisme, Mobilitat i Ecologia es va prendre un acord per facilitar que aquest 
procés tiri endavant. 

Informa que el govern també ha parlat amb les entitats sobre les afectacions del 
Planejament, que afecten els barris de la Font del Gos, la Clota, el Carmel i els Tres 
Turons. Opina que és un gran tema de ciutat on el 2010 es va aconseguir una gran 
desafectació d’una bona part dels habitatges afectats, i creu que ara cal donar compliment 
a aquest Planejament tot vetllant per cada cas particular. 

En relació amb les afectacions, diu que estan molt relacionades amb qüestions 
d’equipaments d’arreu del districte, i especifica que actualment el govern disposa 
d’actuacions sobretot al voltant de la peça UA3, ja que entre finals de mes i principis del 
mes següent, obrirà el CAP del Guinardó. Indica que l’illa UA3 es vol fer de manera 
participada i que, per aquesta raó, el govern ha iniciat un procés de reobertura del Casal 
de Joves del Guinardó, un equipament que al mandat anterior s’havia descuidat. Així 
mateix, informa que el govern ha obert l’escola bressol del Guinardó, com a escola 
totalment pública quan estava previst que la gestió fos externa. Aprofita per anunciar que 
el govern s’implicarà a fons en aquesta qüestió de les escoles tot i les restriccions que 
puguin venir de l’Estat. 

Respecte a preservació del patrimoni, informa que el govern està treballant per preservar 
la riquesa dels barris i aconseguir la titularitat de tota la comunitat, i menciona els casos 
específics de Torre Garcini i Can Vanis.   

Afegeix que el govern també ha estat treballant des del primer dia per a la defensa dels 
drets de les persones vulnerables, i apunta que està impulsant un protocol 
antidesnonaments al Districte perquè aquest tema sigui una prioritat. Així mateix, apunta 
que està impulsant una xarxa d’orientació laboral que compta amb tots els recursos del 
Districte. A més, fa saber que la voluntat del govern és donar compliment al clam ciutadà 
perquè Barcelona sigui una ciutat d’acollida per als refugiats que fugen de la guerra. 
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Assenyala que totes aquestes qüestions es recolliran en el procés del PAM i del PAD, així 
com del Pla d’inversions, que s’inicien actualment, i diu que és molt important que siguin 
processos participatius. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, celebra que l’informe de la regidora 
hagi tractat tant la participació i opina que és molt important dotar el Districte d’uns 
pressupostos transparents i participatius. Ara bé, destaca que com a grup que és nou a 
l’Ajuntament, se li ha fet molt difícil participar al Districte fins i tot des de la posició de 
consellers. Explica que quinze dies enrere va rebre una convocatòria de la Junta de 
Portaveus en la qual el seu grup havia de portar les seves propostes, proposicions, precs i 
preguntes per al plenari que celebra, però diu que durant la Junta, tan sols es van 
nomenar les temàtiques a les quals faria referència l’informe de la regidora, amb la qual 
cosa es queixa del fet de no poder valorar-les perquè les ha conegudes en el mateix 
plenari. Creu que la participació necessita informació. 

En el mateix sentit, creu que els tempos que marca la normativa del Districte fan difícil la 
participació ciutadana en els plenaris i celebra el canvi a les normatives del ROM que 
s’està produint. 

Seguidament, passa a comentar alguns temes dels quals ha parlat la regidora. Respecte 
al cobriment de la ronda de Dalt, opina que és una mesura necessària per frenar els 
problemes de contaminació acústica que pateixen els veïns, però creu que el problema 
real és de mobilitat, ja que la ronda de Dalt, juntament amb la del Litoral, és un dels punts 
claus d’entrada i sortida de Barcelona. En aquest sentit, creu que la xarxa de transport 
públic és deficitària i que aquest és el problema real que origina els problemes de les 
rondes. Per tot plegat, opina que el cobriment de la ronda de Dalt és una mesura 
pal·liativa i creu que s’ha d’anar a l’arrel del problema. 

Respecte al Pla d’equipaments, celebra que s’hagi obert un procés participatiu per al 
Casal de Joves de l’UA3 al Guinardó, però recorda que hi ha dos casals més: el Casal 
d’Horta –que és una vella reivindicació– i el de la Llosa, de la Vall d’Hebron –que estava 
planificat. 

Fa referència a l’Institut d’Horta i a la reivindicació de la plataforma Horta Vol Institut, i 
opina que és un tema important i urgent. 

Pel que fa a preservació del patrimoni, mostra el seu acord amb la recuperació de Can 
Vanis i Torre Garcini, però diu que cal tenir en compte la manera mitjançant la qual 
s’aconsegueixen les coses i no només la finalitat. 

Finalment, respecte a la defensa de les persones vulnerables, menciona el CAP del 
Carmel, que perdrà en breu la seva pediatra extra, que hi era fruit de la lluita veïnal. 
Explica que la jubilació d’aquesta persona no comporta una renovació del lloc de treball i 
creu que és important treballar en el tema per aconseguir-ho. 

El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, saluda els assistents i informa que 
dividirà la seva intervenció en dos apartats: primer, farà una declaració d’intencions i, 
després, comentarà l’informe de la regidora. 

Respecte al primer punt, considera que si es treballa conjuntament amb l’objectiu 
d’afavorir als veïns, els projectes, tot i que semblin impossibles, es poden desenvolupar 
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plenament. Deixa clar que la postura del seu grup serà una postura independent i al 
marge de la resta de grups, i que s’oposaran a les qüestions que considerin que van en 
contra dels interessos dels veïns i del seu programa polític, mentre que donaran suport a 
aquelles que siguin de profit per al districte. Opina que només amb el coneixement de 
primera mà del que senten els veïns, es poden atendre les seves necessitats. 

Respecte a l’informe de la regidora, retreu que hagi estat casuístic i no hagi tractat temes 
realment importants del districte. Opina que ha estat una declaració d’intencions, i fa 
saber que el seu grup donarà suport en temes com ara el cobriment de la ronda, entre 
altres. 

Pel que fa a la ronda de Dalt, felicita a la regidora per unir-se a l’opinió de la resta de 
grups i voler impulsar un cobriment total i no parcial, com apareixia en el seu programa. 

Respecte a la Font del Gos, retreu a la regidora que reculli el tema en el seu programa 
però no es preocupi per les afectacions, que és el que demanen els veïns. Per això, 
pregunta quin serà el nou planejament del barri per desafectar els habitatges. 

Quant al patrimoni, manifesta l’esperança perquè el govern actual mantingui com a 
patrimoni actiu del districte la Torre del Moro, el Palau d’Alfarràs, el carrer d’Aiguafreda, 
que són espais reivindicats pel seu grup municipal des de fa temps. 

Per acabar, pregunta al govern sobre alguns temes que sortien en el programa electoral: 
en primer lloc, quan desenvoluparà el projecte dels Tres Turons; en segon lloc, quan 
començarà a recuperar el bus del barri; en tercer lloc, com i quan es revisarà el Pla 
d’equipaments 2006-2020; en quart lloc, quan s’executaran els plans de conservació i 
reordenació dels barris de la Clota i els plans de Teixonera, i, en cinquè lloc, quan 
s’executarà l’escala mecànica de la parada de metro de la línia 5 Coll-Teixonera. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, dóna l’enhorabona als nous 
membres del plenari i fa un reconeixement a tots els consellers sortints amb una menció 
especial al company Joan Martínez i aprofita per enviar una abraçada a l’Angeleta. 

Considera que hi ha molts temes urgents per a resoldre a Horta-Guinardó, com ara la 
definició d’un calendari d’òrgans de direcció i de participació, així com la constitució dels 
consells de barri i els sectorials. Creu que cal fixar el full de ruta i una agenda política que 
assenyali les accions prioritàries, així com, també, un esborrany del PAD. 

Creu que el govern, que està en minoria, ha de cercar consensos i diàleg per legitimar les 
decisions que prengui, i fa saber que donarà el suport necessari sempre que es posi com 
a centre de l’acció política, la generació d’ocupació i la reducció de desigualtats, i la 
millora de la qualitat de vida per als veïns. 

Indica que hi ha molts temes que cal reprendre de forma immediata, i pregunta què 
passarà amb el reglament de funcionament del Districte i quin calendari hi haurà per al 
procés de participació sobre el mateix, quan es podran iniciar les propostes i quan es 
realitzarà la primera reunió amb tots els grups municipals per treballar-hi. 

Afegeix que un altre tema important és la cobertura de la ronda de Dalt, ja que els veïns 
dels barris afectats necessiten respostes immediates, i respecte al Pla d’equipaments, 
apunta que cal recuperar-lo i actualitzar-lo en funció de les noves necessitats, dèficits i 
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contextos. Opina que cal una empenta definida per posar en marxa serveis públics 
d’educació, salut i socials, els quals permetin treballar per a la reducció de les desigualtats 
i l’augment de la cohesió social i l’equilibri territorial. 

Per acabar, assenyala que hi ha equipaments i planejaments aturats i que necessiten una 
nova empenta, com ara Tres Turons, Can Baró o Carmel. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia que en la seva intervenció farà 
una diagnosi sobre l’estat del Districte. Explica que hi ha diversos planejaments ja 
aprovats, com ara la modificació del PGM de la Vall d’Hebron, el Carmel i els Tres Turons, 
que han quedat encallats en els darrers anys. Afegeix que alguns barris pateixen 
endarreriments pel que fa les inversions, i fa saber que en els casos de Font del Gos, 
Sant Genís, Can Baró, Teixonera o la part alta de Font d’en Fargues, són molt 
necessàries. 

Respecte al Pla d’equipaments del districte, que va ser aprovat per unanimitat, indica que 
ha quedat frenat, igual que el Pla d’equipaments juvenils, i afegeix que els barris de 
muntanya han quedat damnificats amb la supressió del bus de barri en festius. 

En l’àmbit de la participació, destaca que ens els darrers anys s’han multiplicat els òrgans 
per exercir-la, però creu que no s’ha fet d’una manera efectiva perquè són espais 
d’informació. A més, retreu que s’hagi menystingut el Consell Ciutadà del Districte, del 
qual diu que es convoca de manera preceptiva i no és un espai de debat. 

Creu que és necessari donar resposta a aquestes mancances, i proposa calendaritzar i 
posar en marxa els grans planejaments, revisar el PMU de la Clota Reordenació, i invertir 
en aquells barris amb major dèficit en la matèria. També considera que cal reforçar les 
mesures orientades a fomentar l’ocupació i, també, millorar en l’àmbit d’educació. 

Fa saber que el seu grup aposta de manera decidida per la mobilitat en transport públic i 
per la reducció de vehicles de motor, ja que considera que així milloraran les condicions 
ambientals i es recuperaran espais per a la ciutadania. 

Quant a l’informe de la regidora, opina que tot i el canvi de govern, han canviat poques 
coses i demana que se’n pugui disposar d’una versió reduïda abans del Plenari perquè els 
grups el puguin treballar. En aquest sentit, manifesta l’esperança perquè es pugui 
disposar d’informació prèvia abans de la celebració dels consells de barri. 

Opina que la feina realitzada pel nou govern durant els quatre mesos de mandat és 
clarament insuficient, ja que s’ha arribat a un estat de desgavell, paràlisi i alentiment de 
l’Administració, que ha afectat a tothom. 

Respecte a la participació ciutadana, fa saber que ho considera cabdal i diu que caldria 
crear un òrgan que englobi tots els consells per poder fer una valoració pública de tots ells 
conjuntament amb les associacions i entitats, i grups de l’oposició. Creu que d’aquesta 
manera els processos participatius seran plurals, efectius i vinculants. 

Quant a la ronda de Dalt, demana que es faci un calendari i es comenci a treballar en la 
seva cobertura l’any 2016. 
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La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, saluda els assistents i demana disculpes 
per no tenir experiència com a consellera. Comenta l’informe de la regidora perquè diu 
que no sabia que durant aquesta intervenció podia parlar d’altres coses. 

Respecte als processos participatius, indica que un problema és que la gent no sap que hi 
poden participar, per la qual cosa manifesta el desig de dur a terme iniciatives 
informatives, ja que considera que està molt bé captar l’opinió dels ciutadans. A més, 
considera que en aquells projectes en els quals s’ha de decidir si es realitzen o no, la 
informació que ve de la ciutadania està molt esbiaixada perquè només hi participen 
aquells ciutadans que volen implicar-se i, per tant, opina que caldria ampliar el ventall i 
demanar l’opinió a altres persones. 

Pel que fa a la ronda de Dalt, reconeix que tot i que hi hagi hagut reivindicacions des de fa 
anys per parts dels veïns i que ella mateixa hagi patit els efectes del problema, es tracta 
d’un projecte molt car, i opina que s’hauria d’estudiar a fons si es pot fer parcialment o de 
forma graduada, a mesura que es disposi de més pressupost. 

Quant a la preservació del patrimoni, manifesta l’esperança de disposar de més 
informació sobre el que costaria cada un dels patrimonis que es vol adquirir, i reconeix 
que allò que té el Districte actualment és limitat. 

Respecte a l’afectació al barri de Font del Gos, mostra el seu acord a priori amb les 
desafectacions de les zones del parc. 

Quant a vetllar pels drets de les persones vulnerables, fa saber que no hi està en contra 
però que cal tenir coneixement del pressupost i fer una bona gestió dels recursos. A més, 
creu que hi ha d’haver una millora en la formació dels professionals que s’encarreguen 
d’atendre aquest col·lectiu. 

Per acabar, respecte al PAD i el PAM, manifesta l’esperança perquè no s’endarrereixin i 
es prioritzin les actuacions per no deixar a ningú en un atzucac indefinit. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, saluda els assistents. Tot seguit, retreu 
a la regidora que parli de modificar la participació i que, alhora, el nou govern hagi aturat 
els processos de participació. Manifesta que per aquest motiu en el Plenari els 
acompanyen alguns veïns pel tema de la ronda de Dalt i fa saber que tots els grups 
presentaran propostes sobre el tema perquè els veïns estan preocupats per com han 
quedat les decisions preses en el mandat anterior. Concretament, fa referència a una 
licitació que ha quedat aturada i demana a la regidora si s’han adjudicat els projectes al 
respecte o no. 

Respecte als equipaments i el lligam que n’ha fet la regidora amb els planejaments, opina 
que el més important és el planejament, que es tradueix a tenir voreres, enllumenat públic 
i accessibilitat a l’habitatge. Demana, en nom del seu grup, que es puguin fer les 
infraestructures necessàries per donar qualitat de vida als veïns que viuen en les zones 
dels planejaments i que es treballi per a la desafectació. Creu que s’ha de seguir avançant 
en la mateixa línia que es va fer amb el turó de la Rovira, on l’ús de parc i l’ús d’habitatge 
són compatibles, cap a altres zones com Font del Gos. A més, afegeix que s’haurien de 
poder revisar els planejaments tant pel que fa a la durada com per mirar en quin estat es 
troben els habitatges. 
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Respecte al patrimoni, recorda que quan estava al govern va treballar per a la recuperació 
del Mas Ravetllat, la qual cosa va portar a unes concessions perquè les zones verdes 
fossin utilitzades pels veïns del Guinardó. En aquest sentit, demana en quin punt es troba 
el tema i si hi ha alguna modificació més respecte a Can Garcini. 

La regidora agraeix les aportacions dels grups i fa saber que no s’ha aturat ni paralitzat 
res. Retreu als grups de l’oposició que diguin mentides i constata que els òrgans de 
participació s’estan convocant i ja tenen dates preparades que es poden consultar. De fet, 
especifica que tenen el mateix calendari que en el mandat anterior.  

Concretament, pel que fa a la ronda de Dalt retreu el fet que la licitació de projectes es fes 
quatre dies abans de les eleccions municipals i indica que, al juliol, el govern ja va agafar 
la licitació i va començar a rebre ofertes, que en total són dinou i que actualment els 
equips tècnics estan revisant. 

Assenyala que ella forma part del govern que farà alguna cosa amb la ronda de Dalt per 
primera vegada, i diu que és un orgull i que Barcelona en Comú complirà amb el seu 
programa electoral. 

Respecte al contingut de l’informe, fa saber al senyor Conde que les Normes reguladores 
de funcionament del Districte l’especifiquen i li demana que ho revisi. 

Així mateix, reconeix que recull moltes aportacions fetes pels grups, com per exemple la 
de la pediatra extra del CAP del Carmel, tema del qual apunta que és competència de la 
Generalitat, amb la qual hi estan treballant per donar-hi solució. En relació amb temes de 
salut, apunta que el Districte ha pressionat a la Generalitat perquè acceleri l’obertura del 
CAP del Guinardó. 

Considera que està governant des del primer dia i diu que, atès que la seva voluntat és 
que la ciutadania governi, ha d’insistir en els temes de participació. 

La senyora Gàlvez opina que les mesures exposades per la regidora no són possibles 
sense un replantejament radical de la forma de governar del Districte, i recorda que per 
Horta-Guinardó han passat governs de tots colors i tots ells han fet actuacions d’esquena 
als veïns. Afegeix que cal fer un mapa de les necessitats reals del Districte per poder 
atacar l’arrel dels problemes i, respecte a la participació, retreu a la regidora que s’excusi 
dient que els calendaris per als òrgans de participació són iguals que en el mandat 
anterior, perquè ho troba poc ambiciós. 

El senyor Conde retreu a la regidora que no li hagi respost sobre el planejament de Font 
del Gos i mostra el seu rebuig cap a la paraula estudiarem, que apareix al programa del 
grup de Barcelona en Comú, perquè diu que ja la feien servir governs anteriors i, al seu 
parer, significa que no faran res. Pregunta fins quan s’estudiarà l’aparcament del solar del 
carrer Arenys, 73-75, la construcció dels Tallers Muñoz, les escoles bressol, el centre de 
dia i els serveis socials. 

Per acabar, retreu a la regidora que en unes declaracions a 7deRàdio digués que el 
GMDPPC fos el soci preferent del govern anterior, ja que considera que, lluny de ser-ho, 
va fer possible desencallar temes com ara la plaça Isop, la plaça Eivissa, l’UA3, el turó de 
la Rovira o la reurbanització dels carrers Labèrnia i Marià Labèrnia. Troba fora de lloc 
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l’acusació quan bona part dels membres de l’actual govern van ser socis preferents amb 
els governs anteriors a CiU. 

La senyora Carmona contesta al Grup de BComú-E i al de Convergència i Unió que, en 
l’anterior govern, el seu grup va pactar una partida de 4,5 milions d’euros perquè al 2015 
l’Ajuntament disposés de diners per fer els estudis necessaris per a la ronda de Dalt. 
Després, mostra el seu acord amb la regidora sobre la necessitat de fer processos 
participatius, però demana que també hi hagi accions immediates, com el Pla de mobilitat 
del Guinardó o la promoció del comerç, en els barris. 

Aprofita per felicitar el Cor d’Horta i el Mercat i Barcelona Comerç per l’èxit que van tenir a 
la passarel·la de moda del dissabte anterior al plenari. 

Per acabar, diu que cal generositat per part del govern per tal d’aconseguir consensos i 
una majoria amb la qual governar. 

El senyor Reig insisteix en la necessitat de tractar el tema de la ronda de Dalt com un 
projecte global i de consens. Respecte al PAD i al PAM, manifesta l’esperança de poder 
treballar en un document que cobreixi les necessitats més urgents i les reivindicacions 
més antigues dels barris, i fa saber que el seu grup té una proposta per tal de fer un PAD 
el més enriquit i complet possible. 

Ara bé, creu que el govern està treballant en una direcció equivocada a l’hora de definir 
actes, ja que, per exemple, no va fer cap acte per homenatjar l’11 de setembre. En aquest 
sentit, espera que el govern no redueixi llums nadalenques o suprimeixi actes com la 
desfilada de moda. 

La senyora Calonge demana a la regidora que respongui a la seva pregunta sobre la 
possibilitat d’ampliar les persones que formen part en els processos participatius. 

El senyor Puelles demana a la regidora que li respongui sobre la data d’adjudicació i 
mostra el seu acord amb la intervenció de la senyora Carmona sobre el fet que cal 
voluntat política perquè aquests processos tirin endavant. 

Respecte als equipaments, explica que el seu grup va apostar per millorar la xarxa de 
mercats i que va aconseguir acabar el Mercat del Guinardó i pactar amb les figures de 
planejament afegides al voltant. Demana a la regidora que no aturi aquest procés i que 
segueixi endavant amb el Mercat de la Vall d’Hebron i el Mercat d’Horta. 

La regidora contesta que, pel que fa a la participació, el govern vol ser ambiciós i, en 
aquest sentit, apunta que s’està celebrant el primer plenari en el qual els grups han rebut 
anteriorment un ordre del dia detallat, gràcies a la feina de la Junta de Portaveus. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 
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4. 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 la 
remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, d’iniciativa municipal 

El president passa a la part decisòria i al següent punt de l’ordre del dia. Informa que el 
govern disposa de dos minuts, els grups d’un i els representants veïnals que intervinguin 
en cada qüestió, també d’un minut. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, presenta la proposta 
d’acord sobre la Modificació del Pla general metropolità per a la remodelació de la Vall 
d’Hebron. Anuncia que l’actuació afecta tota la peça des del Mercat fins a l’avinguda Coll i 
Alentorn, i diu que el planejament vol compensar les zones i sistemes tot modificant la 
superfície reservada com a equipament per al Mercat i traslladant part de la zona verda a 
la part de baix de l’àmbit del planejament. Fa saber que aquest canvi permetria donar 
sortida a la necessitat de remodelació del Mercat. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, expressa l’abstenció del seu grup 
perquè diu que el seu grup desconeix si els veïns estan a favor o en contra d’aquestes 
obres. 

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

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa l’abstenció del seu 
grup perquè diu que voldria conèixer a fons la qüestió abans de decidir. 

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, també expressa l’abstenció del seu grup 
perquè vol conèixer les opinions que hi ha en contra de les obres. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Valls agraeix els vots a favor dels grups i fa saber als que s’han abstingut que 
disposen de tota la informació que desitgin en els Serveis Tècnics del Districte. 

S’informa favorablement amb els vots a favor del GMDBComú-E, GMDCiU, GMDPPC i 
GMDC’s, i l’abstenció de la resta de grups. 

La senyora M. José Colomo, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, constata 
que des de fa temps els veïns demanen que quan es faci la remodelació del Mercat de la 
Vall d’Hebron també se li canviï el nom i es posi Vall d’Hebron-Teixonera. Fa saber que 
els veïns, la presidenta i la directora del Mercat hi estan d’acord, i manifesta l’esperança 
perquè el Consell del Districte ho tingui en compte. 

El senyor Miquel Giner, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, demana al 
govern que doni informació als veïns perquè volen saber el calendari, l’obra que es farà i 
com es farà, i també pregunta si es pot aprofitar el pressupost del cobriment de la ronda 
de Dalt per a les obres del Mercat. Demana al govern que si no pot respondre a les seves 
preguntes en el plenari, es posi en contacte més endavant amb l’associació. 

La regidora respon que recull les dues qüestions plantejades i fa saber que els temes del 
Nomenclàtor els poden anar treballant a mesura que avancin les obres. Respecte a la 
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informació que ha demanat el senyor Giner, es mostra disposada a fer una reunió per 
compartir-la, ja que diu que està disponible. 

5. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla de millora urbana i inventari dels elements protegits 
del conjunt del carrer d’Aiguafreda, claus 8 (p), 15 (p), i 15, d’iniciativa municipal 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, presenta la següent 
proposta en la qual vol informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 
23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla de millora urbana i inventari dels elements 
protegits del conjunt del carrer d’Aiguafreda, cal·lus 8 (p), 15 (p) i 15, d’iniciativa municipal, 
vista la necessitat de crear una normativa a aplicar a l’hora de millores a les cases que 
componen aquest conjunt especial i protegit. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu grup 
perquè creu que és una mesura que ajuda a preservar el patrimoni i sobre la qual els 
veïns hi estan d’acord. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup i 
recorda que aquest tema era una reivindicació del grup al qual representa des de fa més 
de quatre anys. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, manifesta el vot favorable del 
seu grup perquè diu que és així com ho expressa el PGM del Carmel. 

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup i 
considera que és una mesura que s’hauria d’extrapolar a altres barris del districte. 

La senyora Júlia Calonge i Coch, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup 
perquè creu que és una bona mesura i diu que entén que els habitatges hauran de poder 
demanar ajudes a la rehabilitació. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que es tracta d’una iniciativa que prové del govern anterior. 

El senyor Marín agraeix la conformitat dels grups. 

S’informa favorablement per unanimitat. 

6. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, d’iniciativa 
municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller Territori i Sostenibilitat, presenta la proposta per 
informar favorablement del Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat 
a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, i explica que aquesta figura 
de planejament pretén regular l’equipament que ha d’estar situat a la parcel·la de la plaça 
Meguidó reservada com a equipament, de manera que es regulen els volums que ha de 
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tenir aquest equipament i s’afegeixen, als usos actuals de la peça, els usos culturals que 
serien els necessaris per poder incorporar en aquest equipament un casal de gent gran. 

Especifica que el Pla defineix que ha de ser una edificació de planta baixa més u. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot a favor del seu grup i 
celebra que hi hagi un nou equipament a Sant Genís. Demana quines mesures hi haurà 
perquè la gestió sigui pública. 

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 favorable del 
seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vol a favor del seu grup i diu 
que és un equipament molt esperat. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup i diu 
que el nou equipament serà una alegria per la zona.  

El senyor Gonzalo Puelles i García, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Vall agraeix els vots dels grups. 

S’informa favorablement per unanimitat. 

La senyora Consuelo González, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, pregunta 
al govern si les obres començaran aviat, perquè diu que ja és gran i li agradaria veure la 
inauguració. 

La regidora contesta que es preveu que el projecte executiu comenci a l’abril i que les 
obres comencin al juliol per tenir l’equipament acabat per a finals del 2017. 

7. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la 
regulació dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron 
(Teixonera), d’iniciativa municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, presenta la proposta 
d’informar favorablement el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació 
dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron, i explica que aquesta 
figura s’emmarca en l’illa d’equipaments de la zona olímpica, a la Vall d’Hebron, i que vol 
donar solució a la situació precària actual originada pel desmuntatge dels vestidors. 
Matisa que des de fa uns anys, els vestidors estan instal·lats en barracons i fa saber que 
el Pla especial permet delimitar una zona dins de les zones verdes per a nous vestidors. 
Fa saber que l’informe i les dades al respecte estan a disposició de tots els consellers i de 
la ciutadania. 

La senyora Ariadna Gàlvez i Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 
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El senyor Manuel Conde i García, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup i 
recorda que en la legislatura anterior va fer una proposta sobre el mateix tema a la qual 
no es va donar compliment. 

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

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

La senyora Julia Calonge i Coch, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup, i 
demana si els nous vestuaris tindran alguna cosa a veure amb els que es van destruir i 
que van tenir els premis Ciutat de Barcelona l’any 1992, que eren de l’Enric Miralles i 
Carme Pinós. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Valls reconeix que la senyora Calonge té raó i que, per aquest motiu, el Pla 
contempla la possibilitat a futur de tornar a muntar aquells vestidors que van ser 
desmuntats. 

S’informa favorablement per unanimitat. 

El senyor Lluís Cairell, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, saluda els 
assistents i dóna l’enhorabona als nous consellers. Comunica al govern que ha oblidat 
que la zona dels vestuaris era també una zona de jocs de nens i li dóna un estudi fet pels 
veïns, en el qual sol·liciten el que es va dir temps enrere. Opina que són demandes 
barates i que el govern hi hauria de donar resposta. 

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: 

8. Sobre el cobriment de la ronda de Dalt i per tal de trobar una solució a 
l’afectació dels veïns de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, presenta la proposició sobre el 
cobriment de la ronda de Dalt i constata que el planejament vigent hipoteca la vida dels 
veïns dels barris de Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari, motiu pel qual la proposició 
demana adjudicar els projectes licitats que encara no s’han adjudicat per a la ronda de 
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Dalt. Explica que la proposició també demana que es comencin les obres de cobertura 
durant el mandat, amb equipaments inclosos, i que es mantingui el calendari pactat amb 
els veïns que van participar en la definició del projecte. Així mateix, afegeix que també es 
vol constituir una comissió de seguiment en la qual hi siguin presents tots els grups 
municipals conjuntament amb veïns i associacions per fer el seguiment del projecte. I per 
acabar, fa saber que la proposició pretén que es busqui una solució urbanística a la Font 
del Gos, i que continuïn les millores que hi ha previstes d’infraestructures de serveis i de 
carrers a Font del Gos, Cal Notari i Can Papanaps. 

La senyora Ariadna Gàlvez i Rifà, del GMDCUP-PA, felicita els veïns per la lluita 
incansable i per haver aconseguit arribar a les institucions durant el mandat anterior. 
Seguidament, expressa l’abstenció del seu grup però matisa que no és una abstenció al 
cobriment de la ronda sinó que vol ser un vot crític amb la gestió de l’anterior govern que 
vol deixar palesa la desconfiança del seu grup envers els pressupostos. A més, retreu al 
govern que licités el projecte pocs dies abans de les eleccions, cosa que denota poca 
serietat. Amb tot, demana que es faci una revisió ràpida i real del pressupost i que no 
demori l’inici de les obres. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup 
però adverteix que Font del Gos és un tema a part que s’ha d’estudiar de manera 
separada del tema de la ronda de Dalt. 

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

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup i 
matisa que el tema de Font del Gos és prioritari, per la qual cosa insta el govern i la resta 
de grups a posar una data límit per trobar la solució definitiva. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, expressa l’abstenció del seu grup perquè 
diu que no coneix suficientment el projecte i perquè, a més, creu que amb un pressupost 
tan elevat és fàcil que s’incorri a la paralització de les obres en algun moment. Opina que 
s’han de fer actuacions parcials i anar-les pagant a mesura que es realitzin. 

Mostra el seu acord amb el senyor Conde respecte que Font del Gos i ronda de Dalt són 
temes diferents i demana que es tractin de forma separada. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta el vot en 
contra del seu grup i mostra l’acord amb el GMDPPC i el GMDC’s sobre el fet que Font 
del Gos i ronda de Dalt són temes diferents i cadascun ha de tenir els seus processos. 
Opina que amb aquesta proposició el GMDCiU posa més dificultats en el procés 
participatiu que cal fer per a la ronda de dalt. 

El senyor Puelles replica que la proposició vol donar continuïtat a una declaració 
consensuada i aprovada en el Plenari i també a Casa Gran, i retreu al GMDBComú-E que 
no mantingui les mateixes postures que quan estaven a l’oposició. 

S’accepta la proposta per majoria simple amb l’abstenció del GMDCUP-PA i el GMDC’s, 
el vot en contra del GMDBComú-E i el vot a favor de la resta de grups. 
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Del Grup Municipal de C’s: 

9. Sobre el cobriment de la ronda de Dalt 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, explica la proposició de grup que consisteix 
a demanar que es facin accions parcials en comptes d’unes obres que tenen un 
pressupost que supera els centenars de milions d’euros. Fa saber que entén la 
reivindicació veïnal, ja que ella mateixa ha patit els efectes de la ronda de Dalt, però 
considera que també està esperançada i que potser en el futur hi haurà més cotxes 
elèctrics, amb la qual cosa una actuació de cobriment no tindria tant sentit. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot en contra del seu 
grup perquè creu que la densitat de població no és un criteri per orientar la qualitat de vida 
de les persones i recorda que ja ha exposat altres motius en intervencions anteriors. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot en contra del seu grup 
perquè diu que la proposició de Ciutadans només contempla el cobriment de Vall 
d’Hebron, la qual cosa és excloent i creu que no es pot excloure a ningú. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, manifesta el vot en contra del 
seu grup i opina que la proposta ha d’anar més enllà i no s’ha de centrar a Vall d’Hebron. 

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot en contra del seu grup i 
diu que el projecte de cobriment s’ha de tractar com un nou eix cívic i dinamitzador, social 
i cultural, per la qual cosa creu que no té sentit crear diferències entre barris. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, manifesta el vot en contra del seu grup 
perquè creu que el cobriment s’ha de fer a tota la ronda. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta el vot en 
contra del seu grup. Fa saber que entén la preocupació del GMDC’s per la dotació 
pressupostària que suposa el projecte, però també creu que el projecte té altres 
components que passa per alt, com la contaminació acústica o el lligam entre els barris. 

La senyora Calonge matisa que la seva proposició era més aviat de priorització i 
racionalització, i que no volia en cap cas crear barris de primera i segona. 

Es rebutja la proposta amb el vot a favor del GMDC’s i el vot en contra de la resta de 
grups. 

Del Grup Municipal del PSC-CP: 

11. Sobre el cobriment de la ronda de Dalt (procés participatiu i comissió de 
districte) 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, presenta la proposició sobre el 
cobriment de la ronda de Dalt perquè considera que Barcelona té un deute històric amb 
els barris de l’entorn de la ronda. Opina que és un projecte necessari perquè té la 
capacitat de vertebrar un territori al llarg de cinc quilòmetres, on la renda per càpita és 
més baixa que la mitjana de la ciutat, i creu que també crearia millores ambientals 



 
 
 

38 

evidents, tant en els nivells de pol·lució com de la salut de les persones, així com que 
permetria altres projectes i oportunitats econòmiques i de millora física.  

El president constata que el GMDPSC-CP no ha informat a tots els grups municipals de la 
proposta que ha presentat la senyora Carmona, que és una transacció amb el GMDCiU, 
el GMDPPC i el GMDERC-AM, i li demana que llegeixi el text original perquè en el Plenari 
s’han de presentar proposicions que s’hagin parlat amb tots els grups. 

La senyora Carmona explica que la proposició consisteix a demanar al govern del 
Districte que impulsi durant el mandat i en relació amb la cobertura de la ronda de Dalt un 
procés participatiu durant el darrer trimestre del 2015 amb les diferents associacions de 
veïns dels barris de la zona nord del districte, forces polítiques i entitats per compartir 
solucions i calendaris, i amb la Comissió de la Ronda de Dalt del Districte, les forces 
polítiques i les associacions de veïns dels barris de la zona nord del districte, on es treballi 
per humanitzar l’espai, per definir el caràcter i els usos de la urbanització, s’hi presenti el 
calendari acordat d’obres i fases, el pressupost de les mateixes i el seguiment de les 
actuacions. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, manifesta el vot favorable del seu grup 
i lamenta que el GMDPSC-PC no hagi tingut en compte el seu grup per transaccionar la 
proposta.  

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup 
però matisa que cal diferenciar dues fases: d’una banda, el cobriment de la ronda de Dalt, 
i de l’altra, la urbanització i usos que es donaran al terreny. Creu que actualment cal posar 
èmfasi en la primera part. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot favorable del seu grup i 
opina que hagués estat oportú convocar la Junta de Portaveus per evitar malentesos com 
el que hi ha hagut amb aquesta proposició. 

El president diu que així es farà a partir d’ara. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup.  

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup i 
opina que el procés participatiu ha de ser una comissió de seguiment en la qual participin 
els grups municipals i els veïns. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, apunta que la 
proposició del GMDPSC és incongruent perquè planteja impulsar un procés participatiu i 
aquest procés ja està en marxa. Per tot plegat, manifesta el vot en contra del seu grup. 

La senyora Carmona retreu al senyor Valls que no els donés suport quan ha intentat 
arribar a un acord amb el seu grup i anuncia que l’aprovació de la proposició és una molt 
bona notícia pel cobriment de la ronda de Dalt i opina que aquest tema ha de transcendir 
les legislatures i que els veïns es mereixen veure com comencen les obres el 2016. 

S’aprova la proposició per majora simple, amb els vots a favor de tots els grups excepte el 
vot en contra del GMDBComú-E. 
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Del grup municipal del PPC: 

12. Sobre el cobriment de la ronda de Dalt (redacció projecte executiu, licitació i 
adjudicació) 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, presenta la proposició i explica que, 
vist que existeix l’aprovació de la inversió per a la realització del projecte executiu del 
cobriment de la ronda de Dalt al pas del districte d’Horta-Guinardó i vist que el cobriment 
de la ronda de Dalt és una reivindicació dels veïns del districte des de la seva construcció, 
s’insta l’Ajuntament de Barcelona a tenir la redacció del projecte executiu per al cobriment 
de la ronda de Dalt al pas del districte d’Horta-Guinardó i que comenci la licitació i 
l’adjudicació de les obres durant el proper 2016. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, recorda que quan el seu grup va 
entrar al govern va jurar per imperatiu legal lluitar per una ciutat lliure de racisme i, per 
tant, com que la proposta ve de part d’un grup amb orientacions racistes, expressa el vot 
en contra del seu grup. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot favorable del seu grup 
per coherència amb la resta de proposicions sobre la ronda de Dalt. 

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

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, expressa l’abstenció del seu grup per 
coherència amb el que ha dit anteriorment. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, fa saber que la 
proposició arriba tard perquè a Casa Gran ja s’ha aprovat una mesura que donarà sortida 
al procés participatiu i a tota la continuació de les obres iniciades a la ronda de Dalt, amb 
la qual cosa manifesta el vot en contra del seu grup. 

El senyor Torrubiano agraeix l’aprovació de la proposició. 

S’aprova la proposició per majoria simple amb el vot en contra del GMDCUP-PA i 
GMDBcomú-E, l’abstenció del GMDC’s i el vot a favor de la resta de grups. 

El senyor Antonio Mateo, en nom de les associacions de veïns de Sant Genís dels 
Agudells, el Parc de la Vall d’Hebron, Teixonera, Font del Gos i Montbau, demana al 
president que valori el fet que només intervindrà ell i que podrien haver demanat la 
paraula un total de cinc persones per parlar sobre aquest tema.  

Seguidament, agraeix als grups la sensibilitat mostrada respecte al tema de la ronda de 
Dalt i recorda que els veïns porten vint-i-vuit anys esperant una resposta. Assenyala que 
farà tres reflexions i tres requeriments als grups, la primera de les quals consisteix a 
recordar que la solució per a la ronda de Dalt és un deute històric que té la ciutat amb els 
barris de la Vall d’Hebron, ja que és l’únic tram de totes les rondes que tenia habitatges 
abans que es construís la ronda. Lamenta que durant aquest temps el govern hagi fet 
altres accions com per exemple la construcció de l’anell de les Glòries o el túnel de 
l’avinguda Carles III entre la plaça Cerdà i la Diagonal. 
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En segon lloc, retreu als grups municipals que són reticents amb el pressupost per al 
cobriment de la ronda de Dalt que tinguin aquesta actitud i considera que és necessari 
dotar-lo d’un enfocament de ciutat. Retreu que a la Comissió d’Urbanisme celebrada el 22 
de setembre, el grup ERC-AM introduís com a tema la pacificació de la Meridiana tot dient 
que era una de les últimes autopistes de la ciutat perquè considera que la Vall d’Hebron 
també és ciutat. Retreu als grups, en general, el fet que durant aquest temps s’hagin fet 
diagnosis, superat els mapes sònics, s’hagi fet el Pla director de la Vall d’Hebron el 2000, 
o que el 2014 el GMDPSC digués en una comissió d’urbanisme que tenia un projecte des 
del 2008. 

En tercer lloc, parla sobre la participació ciutadana i fa saber que els veïns no volen 
retrocedir en cap cas i apunta que estarien encantats de dur a terme una proposta 
realitzada pel senyor Daniel Mòdol a Casa Gran, que consistia a reunir als grups i a la 
representació veïnal per parlar del tema. 

Tot seguit, passa a comentar els tres requeriments, el primer dels quals és sobre el 
pressupost. Confirma que els números s’acosten més al que comenta el grup de CiU que 
no al que ha dit la regidora. Informa que té els números de les licitacions, de les quals 
lamenta que l’Ajuntament no els en doni resposta i sigui BIMSA qui hagi informat que 
segurament s’adjudicaran entre finals d’octubre i principis de novembre. Opina que no 
s’hauria de perdre la dotació pressupostària del 2015 que es preveia per a aquest 
projecte. 

En segon lloc, parla del calendari que ja va treballar amb CiU i diu que li sembla correcte i 
vol treballar conforme al que disposa el mateix. 

Per acabar, mostra el seu acord amb la resta de grups i proposa que es faci una mesa de 
treball per avançar en la participació ciutadana sobre el tema de la ronda. 

La regidora mostra el seu acord respecte al fet que el projecte de la ronda de Dalt és un 
projecte de ciutat i que, per tant, es posa en relació amb el pressupost de ciutat. 

Respecte a la informació que demana el senyor Mateo, la regidora recorda que, tal com 
ha dit en el seu informe sobre l’estat del Districte, el govern s’ha reunit amb totes les 
associacions i entitats i, a més, la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat i ella mateixa va proposar als veïns una reunió per informar-los de les licitacions 
que BIMSA té sobre la taula. Retreu al senyor Mateo que rebutgessin la reunió i li demana 
que si prefereixen reunir-se amb l’alcaldessa, tal com han manifestat, no demanin celeritat 
per part del Districte. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

10. Sobre propostes d’inversió del romanent de superàvit existent a l’Ajuntament 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, presenta la proposició i explica que atès 
que en el present exercici pressupostari el govern municipal estima un resultat de 
superàvit que suma els resultats positius dels exercicis en anys anteriors, i ateses les 
necessitats d’inversió en els deu districtes de la ciutat i la demanda reiterada que han fet 
els seus veïns, i les millores socials i de qualitat de vida que suposarien les següents 
propostes d’inversió, demana al govern els següents punts: u, condicionament i millora 
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integral del barri de la Font del Gos; dos, acceleració dels estudis de cobriment de la 
ronda de Dalt i definició de terminis d’obres; tres, compra de la finca de Torre Garcini per 
a ús públic; quatre, construcció de l’aparcament del Mercat d’Horta; cinc, compra de la 
finca de Can Vanis, la Casa del Fotògraf, per a ús públic; sis, condicionament de l’àrea 
d’esbarjo d’animals dels jardins d’Hiroshima; set, compra de terrenys pendents d’expropiar 
a la plaça Font d’en Fargues; vuit, iniciació de la posada en marxa del Casal de Joves del 
Guinardó; nou, compra del Camp del Sord, propietat de TMB, per a ús públic; deu, 
compra del solar del carrer de Campoamor, 47; onze, condicionament del Complex 
Municipal Esportiu Mundet, i, dotze, rehabilitació del Palau del Marquès d’Alfarràs per a ús 
públic. 

La senyora Ariadna Gàlvez i Rifà, del GMDCUP-PA, indica que entén la proposta però 
expressa l’abstenció del seu grup perquè creu que aquesta compra no és una solució i 
que, a més, podria generar especulació urbanística. Tot i això, considera que alguns 
casos mereixen una inversió, com per exemple Font del Gos. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, assenyala que està d’acord amb el 
contingut de la proposició però no amb la forma, per la qual cosa manifesta l’abstenció del 
seu grup. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu 
grup i opina que tots aquests projectes són favorables per al districte d’Horta-Guinardó. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, opina que no es tracta d’una proposta sinó 
de dotze, i considera que caldria conèixer amb més detall el que suposa en l’àmbit de les 
inversions, la compra, el manteniment i altres camps, abans de poder decidir al respecte, 
per la qual cosa expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, expressa l’abstenció del seu grup 
perquè diu que molts punts estan recollits en el seu programa i estan demanats pels 
veïns. A més, considera que aquestes despeses s’haurien d’incloure en el PAD. 

El senyor Fernando Marín Blanco, del GMDBComú-E, fa saber que el seu grup està 
d’acord en alguns punts però no en tots, per la qual cosa expressa el vot en contra del seu 
grup. 

El senyor Reig explica que aquesta proposició la va presentar per al consens general, 
concretament, a la Junta de Portaveus el dilluns anterior al plenari, i que fins el dia del 
Plenari ha estat esperant alguna proposta de transacció però no n’ha arribat cap. 

Es rebutja la proposta amb el vot favorable del GMDPSC i el GMDERC-AM, el vot en 
contra del GMDBComú-E i l’abstenció de la resta de grups. 

Del Grup Municipal de la CUP-PA: 

13. Sobre la plaça Botticelli-Mercadona 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, presenta la proposició i explica que 
des dels barris d’Horta, la Vall d’Hebron, la Clota i Montbau, es va demanar reiteradament 
durant el mandat anterior el trencament del contracte que dóna la cessió d’ús de la plaça 
Botticelli durant els propers setanta anys a la cadena, que qualifica de «mafiosa», de 
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supermercats Mercadona. Recorda que els consells veïnals van pactar un aparcament, i 
explica que, tal com es reivindica a la plataforma Salvem Botticelli, el trencament d’aquest 
contracte és l’única garantia per tal d’evitar de forma definitiva la construcció de 
l’aparcament. Indica que l’actual situació d’aturada fa que el projecte depengui de la 
voluntat del govern municipal de torn durant els propers setanta anys, i per tot això, 
proposa que el govern acordi iniciar les gestions administratives necessàries per tal de 
trencar unilateralment el contracte de cessió d’usos de la plaça Botticelli a l’empresa 
Mercadona, donat que aquest acord està en contra de la voluntat i els interessos dels 
veïns, i, d’altra banda, iniciar una investigació que esclareixi les responsabilitats polítiques 
de l’anterior govern sobre l’acord i que faci públics els contractes i els seus signants. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta el vot en contra del seu grup 
perquè diu que no està d’acord ni amb el contingut ni amb la forma. Recorda que en 
l’anterior mandat es va començar un procés participatiu sobre el tema i considera que 
caldria reprendre. A més, afegeix que Mercadona crea molts llocs de treball, que és el que 
necessita Catalunya i Espanya. 

El senyor Xavi Reig i Robledo, del GMDERC-AM, expressa el vot en contra del seu grup 
però diu que estan d’acord i fan seves les reivindicacions de la plataforma Salvem 
Botticelli. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, el GMDPSC-CP, expressa l’abstenció del seu grup 
perquè diu que, si bé està d’acord amb el fet que hi hagi un projecte per a la plaça, iniciar 
una investigació és un pas que fa tirar enrere. 

La senyora Julia Calonge i Coch, del GMDC’s, mostra el seu acord amb el comentari del 
GMDPPC i manifesta el vot en contra del seu grup. Mostra el seu acord amb el fet que la 
plaça tingui un ús públic però també es manifesta reticent i pregunta si als veïns dels 
voltants els han preguntat sobre els usos que volen que tingui la plaça. 

A més, mostra el seu desacord amb el fet que la proposició inclogui un apartat de ruptura 
unilateral del contracte, ja que creu que s’hauria de fer per les dues bandes. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, expressa el vot en contra del seu grup i 
opina que cal acabar el procés de participació iniciat i adoptar les conclusions que se’n 
derivin. A més, creu que està fora de lloc la investigació i la responsabilitat política en un 
document que és públic i, per tant, que es pot auditar. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, mostra el seu acord 
amb el fons de la proposta perquè diu que també el seu grup ha estat a les plataformes 
veïnals com Salvem Botticelli. Ara bé, descarta acceptar l’inici de les gestions 
administratives perquè diu que ja s’han iniciat. Afegeix que no vol trencar de forma 
unilateral l’acord i que li agradaria invalidar els acords perquè Mercadona deixi de tenir la 
cessió d’ús de la plaça. 

A més, diu que no té competències per iniciar una investigació des del Districte però 
afegeix que donarà explicacions d’aquelles que es facin davant els diferents actors de 
participació. Per acabar, lamenta que el GMDCUP-PA no hagi acceptat la transacció 
proposada pel seu grup i expressa el seu vot que és l’abstenció. 
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La senyora Gàlvez respon que si bé Mercadona crea llocs de treball, són precaris i creu 
que no és el que necessita el país. Respecte al trencament unilateral, opina que 
l’Ajuntament ha de recuperar el que és seu i que, si cal, ha de fer un trencament unilateral 
per aconseguir-ho. I respecte a la transacció amb el GMDBComú-E, recorda que el seu 
grup no està d’acord amb els temps que marca el règim de Districte i diu que no ho han 
pogut parlar en assemblea. 

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDCUP-PA, el vot en contra del 
GMDPPC, el GMDERC-AM i el GMDCiU, i l’abstenció de la resta de grups. 

El senyor Conde demana que s’evitin qualificacions del caire de «mafiós» en el Districte. 

El president acorda el que ha expressat el senyor Conde. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No n’hi ha. 

c) Precs  

Del Grup Municipal de CiU: 

14. Sobre l’ampliació de l’àrea de jocs infantils als jardins Príncep de Girona 

El president informa que el conseller que presenta el prec té dos minuts i el govern un 
minut per dir si l’accepta o no, i que s’admeten rèplica i contrarèplica. 

La senyora Susanna Porcar Porcela, del GMDCiU, exposa que en el mandat anterior es 
va fer un procés participatiu per tal que els veïns del Baix Guinardó poguessin decidir com 
havia de ser la millora dels jardins Príncep de Girona, que va durar més de quatre mesos i 
es van recollir més de 1.509 aportacions de la ciutadania, i que també es van dur a terme 
sessions de treball per tal de recollir totes les propostes i definir entre tots les millores del 
parc. Indica que fruït d’aquest procés, es van realitzar diverses actuacions al parc, com 
l’ampliació de la zona d’estada de gossos, millores d’accessibilitat, una zona de jocs amb 
cistella i porteries, la millora de manteniment del llac amb la col·locació de la depuradora i 
un hort al costat del casal d’avis, i que també es va acordar amb el veïnat que es faria una 
ampliació de la zona de jocs infantils, diversificats per edats, i es col·locarien nous jocs 
infantils que millorarien la seguretat d’aquests espais destinats als infants dins del parc.  

Afegeix que el mes de maig del 2015, l’anterior equip de govern va deixar el projecte a 
punt per a l’ampliació d’aquesta zona de jocs, només pendent de licitació, i per aquest 
motiu formula el prec en el qual demana que es realitzi l’ampliació de la zona de jocs 
infantils acordada en el procés participatiu dels jardins Príncep de Girona; es col·loquin 
nous jocs infantils que millorin la seguretat d’aquest espai i es diversifiquin per edats les 
zones destinades als infants dins el parc. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, 
accepta el prec i expressa que les actuacions esmentades s’estan realitzant amb el 
calendari previst. 
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La senyora Porcar demana si hi ha data de calendari. 

La senyora Porta respon que les obres estan a punt de començar i que acabaran al 
desembre. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal de C’s: 

15. Sobre els busos de barri adaptats 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, presenta el prec en el qual exposa que els 
veïns es queixen perquè alguns autobusos de barri no estan adaptats i altres que ho 
estan, les plataformes no funcionen correctament. Afegeix que no se sap l’horari de pas 
dels que estan adaptats i això suposa un problema per als usuaris, sobretot per a les 
persones amb mobilitat reduïda. Per tot plegat, formula el prec en el qual demana que tots 
els autobusos estiguin adaptats i funcionin correctament. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, rebutja el prec 
perquè diu que tots els autobusos de barri estan adaptats. 

La senyora Calonge insisteix en el fet que algunes plataformes no funcionen. 

El senyor Marín respon que si hi ha algun problema, mirarà de resoldre’l. 

Es rebutja el prec. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

16. Sobre el calendari de construcció i posada en funcionament dels equipaments 
municipals de l’illa de la Llosa de la Vall d’Hebron 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, presenta el prec en el qual exposa que 
atès que en el Plenari s’ha presentat la Modificació del Pla general metropolità per a la 
remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, i que el trasllat del Mercat anava lligat al 
desenvolupament del projecte de l’illa d’equipaments de la Llosa de la Vall d’Hebron, i que 
aquest s’havia planificat amb altres equipaments, com el casal de joves i una escola 
bressol, demana al govern que faci un calendari de la construcció i posada en marxa dels 
equipaments municipals previstos en el projecte de l’illa d’equipaments de la Llosa de la 
Vall d’Hebron i, mentrestant, busqui un espai alternatiu per a aquests on poder donar els 
serveis a la ciutadania. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, rebutja el prec i explica 
que el 2006 es va aprovar al Districte, fruït d’un treball molt participat, el Pla 
d’equipaments 2006-2020, el qual preveia una sèrie d’equipaments que cobrien les 
necessitats i demandes de la ciutadania. Diu que caldrà revisar i actualitzar tota la 
planificació i la proposta d’equipaments de la Llosa de la Vall d’Hebron, i que caldrà fer-ho 
en el marc del PAD. 
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El senyor Barahona informa al govern que tindrà el seu suport per a la revisió 
d’equipaments, però insisteix amb la necessitat de buscar un espai alternatiu. 

El senyor Valls ho agraeix però considera que no pot provocar situacions que després es 
poden enquistar, com ha passat amb els vestidors. 

El senyor Miguel Giner, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, pregunta com 
quedarà el Mercat de la Vall d’Hebron si aquest equipament es fa a la Llosa. 

El senyor Valls respon que tot plegat quedarà recollit en el PAD, i manifesta l’esperança 
per comptar amb la participació dels veïns per confeccionar-lo. 

Es rebutja el prec. 

Del Grup Municipal del PSC-CP: 

17. Sobre el PAM (Programa d’actuació municipal) i el PAD (Programa d’actuació de 
Districte) 

La senyora Núria Galán i Orriols, del GMDPSC-CP, constata que per donar resposta a les 
necessitats, serveis, equipaments, planejaments i inversions és necessari tenir un 
instrument com el PAD i el seu pressupost. Per això, formula el prec en el qual demana al 
Districte que expliqui les prioritats i objectius que té per al mandat i convoqui un debat 
ciutadà com a procés participatiu per elaborar el PAD. Així mateix, demana que es 
publiqui un document de bases per a l’elaboració del PAM i el PAD. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, 
accepta el prec i diu que sí que ho faran. 

La senyora Galán demana al govern un calendari i una mica més d’informació tant per als 
grups com per a la ciutadania. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, indica que de es 
rebutja el prec i per aquest motiu emplaça a la senyora Galán a considerar tots aquests 
temes en el debat sobre el PAD. 

Es rebutja el prec. 

18. Sobre el mapa escolar del Districte 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, explica que a Horta-Guinardó hi ha un 
neguit sobre el mapa escolar perquè hi ha un dèficit de places a secundària molt 
important, que són places de continuïtat, i també perquè falta modular l’oferta educativa 
de les escoles bressol. 

Per aquests motius, demana al govern que en el termini màxim de tres mesos faci un 
informe que permeti conèixer l’oferta i la demanda al districte en totes les etapes, per 
poder saber quines places cal crear i que convoqui la Comissió de Matriculació del 
Consell Escolar, per avaluar-ne les necessitats i parlar amb la comunitat educativa. 
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El senyor Joan Cela Ollé, conseller de Societat i Educació, recorda que des del mes 
d’abril que la Comissió de Matriculació del Consell Escolar no es reuneix i fa saber que el 
proper dia 19 es reunirà amb la Comissió Permanent i el 26 amb el Consell Escolar. 
Afegeix que el dia 29 es reunirà amb Horta Vol Institut i informa que, a partir de llavors, es 
començarà a fer tota la feina que cal fer. 

La senyora Galán insisteix que cal revisar l’institut i saber a qui donaria cobertura. Opina 
que no només s’ha de donar resposta a la plataforma Horta Vol Institut sinó a totes les 
famílies del districte, entitats i centres. 

El senyor Cela accepta el prec. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PPC: 

19. Sobre la 2a plaça de RMI al carrer Camèlies 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, explica que a l’accés a la biblioteca 
Mercè Rodoreda hi ha una única plaça d’aparcament reservada per a persones amb 
discapacitat i, com que és insuficient per atendre la demanda, formula el prec en el qual 
demana que el govern reservi una segona plaça d’aparcament en aquest emplaçament 
per a persones amb discapacitat, concretament en el carrer Camèlies, a prop de l’accés a 
la biblioteca. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, rebutja el prec però 
diu que el govern estudiarà si existeix una necessitat real sobre el tema. 

El senyor Torrubiano manifesta l’esperança perquè el govern ho estudiï de debò i diu que 
li agradaria tenir una resposta en dos o tres mesos. 

El senyor Marín diu que ho estudiarà amb la Guàrdia Urbana i que si hi ha una necessitat 
real, li donarà la raó. 

Es rebutja el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal de CiU: 

20. Sobre la finalització de les obres d’urbanització del Turó de la Rovira, 
priorització de l’aparcament i autobús 

El president informa que el conseller que formula la pregunta té dos minuts per intervenir i 
el conseller del govern, un, i que s’accepta rèplica i contrarèplica. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, explica que en el mandat anterior es 
van iniciar les obres d’urbanització del Turó de la Rovira, que contemplaven la col·locació 
d’enllumenat públic, l’adequació de voreres, la creació d’un itinerari accessible al carrer 
Panorama i la connexió del turó mitjançant transport públic, i pregunta al Consell quan es 
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preveu la finalització d’aquestes obres; si s’adequaran tots els espais previstos com a 
aparcament que inicialment estaven a projecte, i quan s’implementaria el servei del bus a 
la zona de les bateries. 

La senyora Carolina Porta Pacín, consellera d’Economia, Proximitat i Governança, respon 
que la zona a la qual fa referència està qualificada de zona verda i que, per tant, no es pot 
urbanitzar, i informa que les obres de millora dels accessos al turó de la Rovira acabaran 
al desembre. Respecte a l’aparcament i l’autobús, diu que estan en estudi perquè el 
govern vol garantir els serveis i la qualitat de tots els veïns sense privatitzar l’espai públic. 
Explica que la tanca d’accés haurà de desaparèixer un cop finalitzi l’obra i es compromet 
que les properes accions al turó de la Rovira estaran d’acord amb els criteris del PGM del 
2005 i les modificacions del 2010, i s’emmarcaran en el projecte de ciutat del parc dels 
Tres Turons. 

El senyor Puelles matisa que quan parla d’urbanització fa referència a un espai on puguin 
conviure els veïns i també sigui parc. 

La senyora Porta coincideix amb el senyor Puelles sobre la necessitat d’atendre les 
demandes dels veïns però no accepta la manera amb què ho ha fet el GMDCiU, 
contravenint acords que s’havien pres de forma àmplia. 

Del Grup Municipal de C’s: 

21. Sobre l’existència del projecte relatiu a les escales mecàniques que 
comunicarien l’avinguda de la Vall d’Hebron amb la carretera de l’Arrabassada, 
junt a la biblioteca 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, formula la pregunta. 

La senyora Elsa Plaza Müller, consellera de Ciutadania i Cicle de Vida, informa que en el 
carrer Canaan no estan previstes aquestes escales. Ara bé, aconsella a la senyora 
Calonge que assenyali aquest tema en la formulació del PAD. 

La senyora Calonge entén que mai no hi ha hagut un projecte d’escales mecàniques i 
conclou que el seu grup estava mal informat. 

La senyora Plaza li ho confirma. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

22. Sobre els busos de barri 

El senyor Raül Barahona i Ferré, del GMDERC-AM, explica que s’han detectat 
mancances en el funcionament dels busos de barri que circulen al districte que fan que la 
mobilitat dels veïns es vegi condicionada perquè no hi passen, sobretot en diumenges. 
Demana si està previst que els busos de barri tornin a circular els diumenges; si 
s’ampliaria la seva flota, i, en el cas concret del 114, que és el bus de barri que passa per 
Can Baró, si la ruta inclouria parades a l’Hospital de Sant Pau, perquè hi ha molta gent 
que es desplaça cap allà i seria una bona manera de donar-los servei. 
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El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, indica que és un 
servei que no s’hauria d’haver interromput mai i, respecte al 114, informa que s’està 
estudiant amb els veïns. 

El senyor Barahona demana que, si és així, es doni un calendari de previsió de solució 
d’aquestes mancances tant als grups municipals com als veïns, i manifesta l’esperança 
perquè sigui quant més aviat, millor. 

El senyor Marín informa que s’ha reunit amb tots els barris que queden a la banda de la 
muntanya i han quedat que s’ho estudiaran per arribar a un acord aviat. Afegeix que el 
govern també ha parlat amb TMB. 

Del Grup Municipal del PPC: 

23. Sobre el Centre Islàmic del Carmel (llicència d’activitats i inspecció) 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, pregunta si, ateses les molèsties de 
soroll que l’oratori del Carmel provoca als veïns pel desenvolupament de l’activitat i atès 
que el desembre del 2014 es va aprovar, per part de l’Ajuntament de Barcelona, una 
subvenció de 9.600 euros per insonoritzar un local i que encara no s’han fet aquestes 
obres d’insonorització, el local del centre islàmic del Carmel, situat al carrer Mare de Déu 
del Coll, 173-175, local dret, del barri de la Teixonera, té llicència d’activitat atorgat i quin 
és l’aforament màxim permès, i també pregunta quin és l’horari admès per a les llicències, 
si hi ha constància de denúncies i, si és que sí, demana que es detallin les inspeccions 
realitzades i s’indiquin les dates i les resolucions al respecte. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, agraeix la pregunta i 
respon a cadascuna de les quatre demandes. En primer lloc, respecte a la llicència 
d’activitat del centre de culte religiós, informa que l’aforament és de seixanta-cinc 
persones i l’horari de 9 a 23 hores. Ara bé, diu que no hi ha cap normativa que reguli els 
horaris d’activitat com les misses o les celebracions. 

En segon lloc, respecte a les denúncies, informa que hi ha denúncies de soroll i també 
contra persones que han atemptat contra aquesta comunitat religiosa, fins i tot estampant 
un vehicle dins del local de culte. 

En tercer lloc, quant a les inspeccions, informa que estan totes arxivades perquè els veïns 
han manifestat que ja havien cessat les molèsties. 

Per acabar, pregunta al senyor Torrubiano si no ha trobat algun altre conflicte que no sigui 
aquest entre ciutadans. 

El senyor Torrubiano comunica que aquest problema es ve arrossegant des de fa més de 
tres anys i que el 2013 es va fer una comissió de seguiment en què a l’ordre del dia hi 
figurava un punt sobre els problemes que ocasionaven les activitats a alguns determinats 
veïns. Explica que es va presentar per registre aquesta mateixa pregunta, que encara no 
té resposta, i recorda que a principis de 2015 també es va formular a Casa Gran. 

El senyor Valls respon que el 2013 un grup d’extrema dreta anomenat Nueva Orden va 
tacar amb ous i pintades el centre de culte, i retreu al senyor Torrubiano que hagi obviat 
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aquests fets durant la seva exposició. Creu que, en el fons, el GMDPPC està manifestant 
el seu malestar envers aquest grup del centre de culte. 

El president informa als consellers i portaveus que abordarà el tema a la Junta de 
Portaveus de fer públiques denúncies, perquè això pot vulnerar la Llei de protecció de 
dades. Recorda als consellers que tenen accés als expedients però que no s’han 
d’exposar al públic. 

La senyora Vanesa Soto, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, exposa el seu 
posicionament i el senyor Valls anuncia que el govern treballa intensament perquè els 
problemes de convivència arribin a una solució per a totes les parts. Fa saber que el 
govern coneix els problemes de soroll del centre de culte del qual parlen, però diu que no 
el pot posar com a exemple dels problemes del districte. Informa que el centre va iniciar 
un procés d’insonorització del local, però que l’empresa que ho portava endavant va fer 
fallida i, pel que li sembla, els va deixar tot l’assumpte pendent de resoldre després 
d’haver fet front als pagaments.  

Per acabar, fa saber al senyor Torrubiano que està disposat a seguir parlant d’aquest 
tema sempre que calgui. 

Del Grup Municipal de la CUP-PA: 

24. Sobre la Torre Garcini 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP-PA, explica que durant els últims anys s’ha 
estès pel Guinardó la protesta per tal de recuperar la masia i jardins de Torre Garcini com 
a patrimoni públic del barri, i apunta que Barcelona en Comú es va comprometre davant la 
plataforma Salvem Torre Garcini a convertir Torre Garcini en una propietat pública durant 
la darrera campanya electoral. Afegeix que es va sorprendre quan va conèixer el superàvit 
de les inversions que s’han presentat a l’Ajuntament de Barcelona, on hi ha diverses 
compres o propostes de compres en tema de patrimoni i on, en canvi, Torre Garcini no hi 
surt. Per aquest motiu, pregunta quin és l’estat actual de les gestions per salvar Torre 
Garcini, quines mesures té previstes l’equip de govern del Districte i de la ciutat per 
convertir un equipament públic en espai emblemàtic per al barri, i si és a través de 
l’expropiació. 

I, davant de la preocupació dels veïns, pregunta si hi ha hagut durant aquests mesos 
algun contacte formal o informal amb Núñez i Navarro respecte a la situació de la finca, i 
sobretot en quina situació es troba el permís d’enderrocament per part de l’empresa 
constructora, que teòricament expirava el 31 de desembre de 2014. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Via Pública i Mobilitat, comunica que el 
govern lluitarà per la preservació del patrimoni i per aconseguir la titularitat per a un ús 
públic i de la comunitat. Informa que, des del primer dia, està fent tot tipus de gestions per 
aconseguir aquest espai i demana a la senyora Gàlvez que faci un vot de confiança amb 
el govern en aquest punt. 

Sobre els contactes amb Núñez i Navarro, confirma que sí que n’ha tingut des de la 
col·locació d’unes pilones a la porta que van obligar a establir el contacte amb el govern. 
Afegeix que és important saber que la llicència d’enderrocament de la finca va tenir una 
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prorrogació per quarta vegada, cosa que la fa plenament vigent i que, per tant, el rescat 
d’aquesta propietat és viable. 

La senyora Gàlvez demana transparència al govern amb les seves gestions. 

El senyor Marín recorda que al juliol es va explicar com estava el tema als veïns, per la 
qual cosa considera que arribaran a bon port. 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de grup 

No n’hi ha. 

E) Declaracions institucionals 

No n’hi ha. 

  

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.35 h. 

 

 

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


