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COMISSIÓ CONSULTIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 I DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA 
 

 
Acta de la sessió:  25 d’abril de 2017 
Hora de la convocatòria: 18:00hores 
Seu del Districte (Ronda Guinardó, 49) 
 
Assisteixen: 
  
El conseller tècnic Pau Gonzalez, les conselleres Núria Carmona, Susanna Porcar, Julia 
Calonge, Elena Tarifa, Núria Galan, Lina Huélamo i els consellers Victor Valls, Gonzalo 
Puelles, Manuel Conde, Joan Cela, Albert Pérez, Carlos Torrubiano, Nicolas Ortiz i Raül 
Barahona, així com representants de diverses entitats del Districte i ciutadans a títol individual. 
El Sr. Manuel Franco i la Sra. Pilar Causapié actuen com a secretaris de la Comissió.  
 
S'inicia la sessió a les 18 hores. 
 
Ordre del dia 

Primer.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

Segon.- Informació sobre el Reglament de Participació Ciutadana 

Tercer.- Informació sobre l’atorgament de les medalles d’honor de l’any 2017. 

Quart.- Informació del departament d’obres i manteniment del districte (obres finalitzades, obres 

en curs d’execució i pendents d’inici). 

Cinquè.- Informació del departament de llicències i espai públic (llistat de llicències). 

Sisè.- Informació de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 

Setè.- Precs i preguntes 

 

 

 
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
S'aproven les actes.  
 
2.- Informació sobre el Reglament de Participació Ciutadana: 
El Sr. Pau Gonzalez, Conseller Tècnic del Districte, destaca que la proposta parteix d’una 
voluntat compartida de més i millor participació ciutadana en els afers públics. Destaca:  
 

 Antecedents: al maig del 2016 es va iniciar el procés participatiu, partint del treball previ, 
així com de la normativa existent des de l’any 2002 i del Dictamen del Consell de Ciutat, del 
CAB i la FAVB. A la Comissió Impulsora, formada el mandat anterior per Entitats, s’hi han 
afegit noves incorporacions i tots el Grups Municipals. 

 

 Idees força: Impuls de la iniciativa ciutadana, clarificació de canals de participació, impuls 
de les consultes ciutadanes i per tant de la Democràcia directa, sistema de garanties, 
participació en el funcionament dels serveis, participació híbrida entre presencial i digital, 
participació inclusiva, enfortiment comunitari i procés de revisió i avaluació. 

 

 La participació segons el Reglament: és un Dret ciutadà. És obligació de l’Ajuntament 
promoure els canals i instrument i facilitar la intervenció ciutadana en els processos de 
presa de decisions polítiques. 

 

 Organització municipal per a la participació: el Reglament preveu la creació d’un Òrgan 
administratiu per coordinar les actuacions de les àrees i dels districtes en matèria de 
participació ciutadana. 

https://decidimbcn-production.s3.amazonaws.com/uploads/participatory_processes/revisio-de-la-normativa-de-participacio-ciutadana/file/54/Normes_Reguladores_de_la_Participaci__Ciutadana_2002.pdf
https://decidimbcn-production.s3.amazonaws.com/uploads/participatory_processes/revisio-de-la-normativa-de-participacio-ciutadana/file/56/2014-04-08_Dict_men_Consell_Ciutat_aprovat_plenari.pdf
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 Sistema de participació: hi ha diferents canals: processos participatius, òrgans de 
participació, canals puntuals i consultes ciutadanes.  

  

 Guia útil: Es crearà una Guia útil d’implementació de la nova normativa quan s’aprovi 
definitivament. Es preveu l’elaboració d’una caixa d’eines. 

 

 Iniciativa ciutadana: és un mitjà d’incidència en l’agenda política i s’ha d’acreditar l’interès 
general recollint signatures suficients sobre diferents matèries de competència municipal i 
que no vulnerin els drets fonamentals.  

 

 Els Processos Participatius: han de contemplar proactivament la màxima pluralitat i 
diversitat, d’acord amb les característiques de la matèria a debatre i l’efectiva igualtat de 
gènere.  
 

 Òrgans de participació: s’expliquen els Consells Municipals de Ciutat, de Districte i barri. 
Els consells de barri es convocaran 1 cop l’any mínim i 4 màxim, i també a iniciativa del 
regidor/a delegat/da del Districte, una desena part de consellers i conselleres o a iniciativa 
ciutadana. La voluntat del Districte és seguir fent-ne 2 l’any.  

 

 Consultes ciutadanes: l’objectiu és conèixer l’opinió de la ciutadania, mitjançant el vot 
directe, lliure, igual i secret en les urnes presencials i/o electròniques.  
 

 Participació digital: es crea i potencia una Plataforma digital per garantir la transparència, 
traçabilitat, integritat i unicitat verificada segura. Qualsevol persona interessada en els 
assumptes públics de l’Ajuntament es pot registrar a la plataforma digital.  
 

 Enfortiment comunitari: Suport als projectes associatius, gestió cívica d’equipaments i 
serveis municipal, suport tècnic a la participació i facilitació de la declaració d’utilitat pública. 

 

 Sistema de Garanties: preveu una Comissió d’Empara per vetllar pels drets i obligacions 
derivats de la normativa sobre participació ciutadana i la bona pràctica en l’ús dels canals 
de participació, una Comissió Assessora de Processos Participatius, una Comissió de 
Seguiment de la Consulta i una Comissió de Seguiment del procés participatiu.  

 

 Debat del procés i retorn: l’aprovació inicial és del 19 d’abril de 2017 i estarà 3 mesos en 
exposició pública i per presentació d’al·legacions, fins al 22 de juliol, moment en que 
finalitza el període d’exposició pública. Es preveu portar-ho per aprovació final al Ple 
municipal de juliol de 2017. Durant el període d’exposició es farà la presentació i debat 
sobre el Reglament aprovat inicialment amb els Consells Ciutadans de districte, Consells 
sectorials i reunions, als Consells de Barri i a la Plataforma digital Decidim.barcelona. 

 
Torn obert de paraules: 
 
a) La Sra. Susanna Porcar, del Grup Municipal Demòcrata, demana si la presentació se’ls pot 
fer arribar abans que l’acta, agrairia que aquesta setmana. Normalment l’acta s’envia poc 
abans de la convocatòria de la propera sessió i ja seria al juny. 
 
b) El Sr. Toni Mateo, de l'AVV de Montbau, es mostra sorprès perquè el Reglament de 
Participació Ciutadana passa de 32 articles a 114, amb un gran desenvolupament de temes. 
Havent fet una lectura ràpida creu que fa poc cas del que es va recollir en les reunions que es 
van fer als districtes respecte l’actualització de les normes. Per exemple les AAVV fa molt 
temps que reivindiquen un paper en els mitjans de comunicació gestionats pel govern municipal 
com a via de difusió de la seva activitat i reivindicacions. L'anterior reglament recollia en l’art. 30 
que els mitjans estaven al servei de la ciutadania però el nou no ho recull tot i expressar-ho 
explícitament. Als Consells de barri, on més participen els veïns/es, se’ls dona un tractament 
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allunyat de les propostes. Si existeix la voluntat de millorar i fer-ne 2 o 3 a l’any no s'hauria de 
partir d’1 cop/any, a part d'altres detalls de la seva dinàmica de funcionament. 
 
c) El Sr. Lluis Cairell, de l’AAVV la Teixonera, creu que els consells de barri són l'únic òrgan de 
participació dels veïns/es i de contacte amb l'Administració, així que cal aclarir els que s'han de 
fer i deixar-ho per escrit perquè es compleixi. El contacte amb el veïnat ha de ser el màxim i 
creu que la plataforma digital al seu barri pot arribar a un percentatge petit de població, perquè 
hi ha molta gent gran. Afegeix que en una setmana es fa l’Audiència Pública i el Consell de 
barri, i després passa molt temps sense cap sessió. Veu que el Consell de barri cada vegada 
està més devaluat mentre que les associacions reclamen que és un dels pocs espais per les 
associacions de veïns/es. Creu que potser els terminis (fins al juliol) no són adequats i caldria 
allargar l’exposició pública al setembre.  
 
d) El Sr. Jordi Carrió, de l'AVV Joan Maragall - Guinardó, demana aclarir la figura del Consell 
de Districte. Pregunta si es milloren aquests òrgans de participació, ja que fins ara eren òrgans 
on simplement hi havia una veu però no eren vinculants. 
 
e) El Sr. Joan Termes, de l'AVV d'Horta, pregunta per què les consultes i recollida de 
signatures no seran vinculants. Si l'Ajuntament té l’obligació de facilitar l’accessibilitat a les 
persones amb mobilitat reduïda, s’entén també els locals on es celebrin els actes i com accedir-
hi.  
 

Respostes: 
 
a) Els Grups Municipals ja tenen la documentació perquè s'ha treballat amb ells. Abans del 
plenari disposaran de tota la documentació, però abans s’enviarà aquest resum. La publicació 
de l'aprovació inicial és púbica per tothom. 
 
b) Hi ha temes que es despleguen que estaven previstos en l’anterior Reglament però no 
explicats. S'ha començat per fer l’actualització de les normes de participació ciutadana i en un 
segon moment es farà la revisió de les normes de funcionament dels districtes. És cert que 
algunes coses no es recullen però queden per aquesta 2a etapa. S'està en procés 
d’al·legacions i per tant no és un document tancat, sinó que fins al juliol es poden recollir i 
introduir canvis. Els mitjans de comunicació no tenen una dependència orgànica però sí hi ha 
aquesta voluntat i hi ha programes que compten amb les associacions de veïns/es i entitats.  
 
c) Els consells de barri fins ara es convocaven per la Presidència del Consell però ara hi ha un 
canvi substancial perquè els veïns/es poden decidir que hi ha temes prou importants com per 
convocar-lo. En cap cas es limita el nombre de convocatòries del Consell de barri, al contrari. El 
mínim és un dels temes que es pot parlar entre ara i juliol, però cal tenir en compte que no es 
vol convocar per convocar, sinó dotar-los de contingut.  
És una evidència que la participació digital genera bretxes perquè gent gran té més dificultats 
per accedir-hi, i l'Ajuntament hi haurà de posar mesures perquè això no passi. Però també és 
cert que la participació presencial genera altres bretxes, com per exemple la manca de gent 
jove. La proposta és una participació amb mecanismes presencials i digitals complementaris.  
El procés de reforma de les normes neix al maig de 2016 i ve del procés de mandats anteriors, 
així que no ha sigut un procés breu i no seria necessari allargar-lo. En tot cas el termini 
d’exposició publica s'ha allargat dels 30 als 60 dies a proposta del grup Demòcrata. 
 
d) El Consell ciutadà de Districte està regulat i en la majoria de casos quan es parla de l'àmbit 
de ciutat es podrà traslladar al Districte. Pot ser que en ser una presentació de ciutat no quedi 
prou recollit. De tota manera aquest debat sobre la participació té dos etapes: les normes i el 
reglament de funcionament dels districtes, on es veurà la relació entre Consell ciutadà, 
audiència publica, etc. 
Es vol que la iniciativa no sigui únicament institucional si no que la ciutadania pugui impulsar 
processos de participació, convocatòria de consells, creació d’òrgans específics, etc. Hi ha 
molts elements que faciliten que la ciutadania pugui dir la seva, tot i que les consultes són 
consultes i no referèndums, així que no són vinculants. Com que l'espai decisori es el Plenari, 
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escollit democràticament i on resideix la capacitat de decidir, es deixa la porta oberta que el 
grup municipal pugui dir, prèviament, si acataran el resultat de la consulta.  
 
e) La proposta és que hi hagi un espai físic de votació a cada barri i que el local sigui 
accessible i la ubicació el més cèntrica possible, donar-hi el màxim d’accessibilitat en el sentit 
ampli de la paraula. 

 
 
3.- Informació sobre l’atorgament de les medalles d’honor de l’any 2017. 
El Sr. Víctor Valls, conseller d’Ecologia Urbana i Territori del GMBComú-E, informa que en 
aquestes dates el govern de cada Districte fa propostes sobre quines són les entitats 
mereixedores de les medalles d’honor de la ciutat, que s’entreguen a finals d’any. A data d'avui 
encara no es disposa d'una proposta com a govern però els criteris seran els mateixos que 
l'any anterior:  equilibri entre persones i entitats, entre amplis territoris del Districte i de gènere, 
així com que tinguin un ampli consens. A la junta de portaveus es farà una primera proposta. A 
més cal tenir en compte altres dificultats com que per exemple les entitats han de tenir un CIF i 
no sempre és així, tal i com va passar l'any passat.  

Torn obert de paraules: 

No hi ha cap pregunta sobre l’atorgament de les medalles d’honor de l’any 2017. 

 
4.- Informació del departament d’obres i manteniment del districte (obres finalitzades, 
obres en curs d’execució i pendents d’inici). 
Correspon a la Comissió Consultiva de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat, l'informe del 
Departament d'obres i manteniment del Districte. No es llegeix en la seva totalitat sinó que es 
posa l’accent en les obres en curs, finalitzades o que s’inicien que es creu que són de l'interès 
de tots/es. El document s’ha enviat per correu electrònic, i es destaca:  

 Millora accessibilitat Roig i Solé, 31: Obra finalitzada. Les obres executades en aquest 
contracte han consistit en millorar l’accessibilitat, adequant l’accés al local de l’Associació 
de veïns de Montbau. 

 

 Enderroc de l’edificació anomenada “La Maña“: Obra en curs. S’explica que l’espai era 
il·legal i està dins de Collserola. Des del Consorci de Collserola s’ha treballat per eliminar 
aquest tipus d’habitatges i recuperar-ne el domini públic, perquè era de l’Ajuntament. Arrel 
d’una defunció s’ha obert aquesta possibilitat i actualment s’està enderrocant.  
 

En aquest punt s’informa que alguns consellers/es han de marxar i demanen disculpes a les 
entitats. S’ha convocat la Comissió de Seguiment del Consell de barri del Baix Guinardó i es 
veuen obligats a deixar les comissions consultives per assistir-hi també, destacant que tenen 
les portes obertes dels consellers/es per parlar-hi. Es fa constar que tots els grups municipals 
tenen Consellers/es suficients per distribuir-se entre les dues sessions, tal i com fan els 
consellers/es de l’equip de govern.  
 

 Impermeabilització coberta Local Social Montbau: Obra finalitzada a Montbau.  
 

 Condicionament pistes petanca a la plaça Botticelli i l’accés des de Av. de l’Estatut: 
Obra prevista d’iniciar al mes de maig, per arranjar els espais als usos demanats al llarg del 
procés participatiu.   

 

 Entorns de la UA3. Fase B. Carrer Oblit: Obra finalitzada  
 

 Interiors d’illa Sidó-Lledoner. Fase 2: Obres finalitzades.  
 

 Nou camp de futbol de Sant Genís. Fase 2 (Nou camp de futbol de Sant Genis) i Fase 
3 (re urbanització del carrer Samaria): S’està finalitzant la fase 3 i en breu es farà l’acta 
de recepció de totes les obres.  
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 Casal de Gent Gran de Sant Genís: Obres en curs. Queda pendent la instal·lació dels 
equips audiovisuals i del mobiliari. 

 
Torn obert de paraules: 
 
a) El Sr. Toni Mateo demana el detall de l’actuació de Millora del camí de Sant Cebrià.  
El Sr. Manuel Franco respon que és una petició del Consorci de Collserola per a la millora i 
arranjament del ferm de l’anomenat camí de Sant Cebrià. Es va estimar oportú col·laborar-hi i 
quan s’acabi l’actuació de la Maña al mes de maig es faran arranjaments per tal de millorar 
l’accessibilitat, compactant la terra segons el que periòdicament havia fet el Consorci de 
Collserola, amb un cost de gairebé 20.000€.  
El Sr. Toni Mateo demana que consti en acta que es fan intervencions a Collserola, ja que en 
ocasions quan es demanen coses se’ls respon que hi ha dubtes sobre competències, però 
quan correspon l’Ajuntament no té dubtes a intervenir i a destinar-hi pressupost. Agraeix que es 
clarifiqui i així es dona peu a respondre les seves demandes.  
Es respon que aquesta actuació ve acompanyada pel propi Consorci i la responsabilitat del 
districte davant del parc és seguir evidenciant les necessitats i demandes que es fan. 
 
b) El Sr. Toni Mateo pregunta per l’arranjament de la Plaça situada al carrer Poesia, 4.  
Es respon que és darrere l’institut, vinculada amb l’actuació del c. Harmonia, aprofitant per 
completar l’obra que no entrava en el pressupost de BIMSA. El Sr. Toni Mateo diu que l’AAVV 
de Montbau fa esforços per muntar una comissió de seguiment amb 25 veïns de la zona 
perquè participin del projecte d’Harmonia i demana que no es faci el projecte per la seva 
compta,  sinó que hi puguin participar. Demana que s’expliqui en el Consell de Barri. 
Es respon que es farà el que es va comentar a la reunió: parterres, canvi de mobiliari urbà, 
enllumenat, accessibilitat, ... segons el dibuix que es va ensenyar. Probablement es començarà 
abans que l’obra de BIMSA, però quan acabi tot estarà amb la mateixa imatge donant resposta 
a les demandes dels veïns.  
El Sr. Toni Mateo pregunta per l’arranjament del paviment dels mòduls provisionals de Llars 
Mundet i es mostra crític amb la concessió de la TARR, que ho explota des de fa 15 anys i 
s’emporta beneficis mentre que tot ho arregla l’Ajuntament.   
Es respon que la Diputació va marcar una sèrie de temes a fer i aquests són: mòdul 
d’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda i l’arranjament de paviment dels mòduls 
provisionals.  
 

c) El Sr. Sebastià Ribó, de l’AAVV Horta, comenta que a la Plaça Botticelli es posaran 2 pistes 
de bitlles catalanes que hi havia al Parc de les Rieres i demana aprofitar l'espai que quedarà 
lliure per fer un parc infantil, que en el seu moment no es va fer i que estava projectat.  
El Sr. Víctor Valls respon que en principi no està previst. Es va valorar la necessitat de parcs 
infantils i es va veure que ja existeixen espais.  
 
El Sr. Sebastià Ribó diu que els jocs infantils no s'han col·locat enlloc, encara que n'hi hagi al 
voltant perquè fora de l'horari escolar sempre estan plens. Es mostra d'acord en que s’aprofiti 
una de les pistes però hi ha més espai per posar un parc infantil, i demana que es plantegi. El 
Sr. Víctor Valls respon que s'estudiarà.  
 
El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del GMD pregunta quin procés participatiu es pensa fer a 
Botticelli i quines obres estan previstes. Hi ha queixes dels veïns/es sobre activitats en horari 
nocturn que generen molèsties, etc.  
El Sr. Víctor Valls respon que  està pendent que el patronat doni solució al concurs dels baixos 
de l'habitatge per poder alliberar la cessió que actualment té una empresa privada d'aquest 
espai públic. A partir d'aquí es treballa la possibilitat d’arranjar inicialment aquest espai i 
estudiar els usos en posteriors convocatòries amb associacions i la Plataforma. No s'ha 
avançat més sinó que s'han recollit les propostes i s'han traslladat a aquestes primeres obres, 
obrint aquells espais fins ara tancats. 
 
El Sr. Gonzalo Puelles diu que consti  que al consell de barri hi ha queixes de molèsties per 
soroll en aquest espai.   
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El Sr. Víctor Valls respon que hi ha evidències que a la Plaça aquest estiu no hi ha hagut cap 
incidència. Per exemple durant tota la festa major no s'ha ocupat i només s'han autoritzat 
algunes actuacions molt concretes que ja s'havien fet en mandats anteriors, amb limitador de 
so i s'han respectat els horaris. Sí que la Plaça havia viscut un cert descontrol i usos 
inadequats a la festa major del 2015.  El Sr. Puelles demana al Conseller que comprovi les 
actes del Consell de barri de la Vall d’Hebron i es repassin les intervencions dels veïns/es en 
relació a les queixes, ja que sí que n'hi ha. 
 

d) El Sr. Lluis Cairell recorda que en la darrera reunió d'urbanisme es va parlar de la Plaça 
Teixonera, que està acabada a l’espera d’estudiar els problemes d’accessibilitat. Afegeix que la 
difusió de l'Ajuntament no correspon realment amb el que s'ha fet (per exemple les faroles).  
El Sr. Manuel Franco respon que la Plaça es va començar a fer amb una actuació concreta, 
però quedava tota una part per fer. El projecte d’accessibilitat ja està fet i en breu es 
determinarà el calendari i l’import. Totes les intervencions dels serveis tècnics es basen en un 
projecte que es va explicar. Tota la resta ja és una altre projecte.  
 

e) El Sr. Lluis Cairell diu que Parcs i Jardins ha de renovar el jardí de Santa Rosalia, projecte 
que se'ls va exposar i els veïns/es van proposar una sèrie de qüestions. No s'ha rebut resposta, 
només que a partir de juny o juliol Parcs i Jardins començaria les obres.  
El Sr. Manuel Franco respon que la reunió es va fer a principis d'Abril i es van enviar les 
demandes als responsables: zona de jocs, circuit de salut, font, conservar el mur i rampa 
escala. Es va dir que es valoraria, però de moment no es disposa de resposta. Quan es tingui 
informació se'ls farà saber. 
 

f) El Sr. Lluis Cairell informa que el mes passat es va fer la poda de l’arbrat del barri de la 
Teixonera, molt ràpida i justa, per la que s'han rebut algunes queixes. Es respon que és una 
competència de l’àrea d’Espais Verds i Biodiversitat i la seva resposta tècnica general és que 
cada espècie i cada element té les seves especificitats i ells determinen com es fa la poda en 
cada cas segons els criteris establerts. Victor Valls demana que no es posi en dubte la 
capacitat dels professionals i els seus criteris. En tot cas es preguntarà. 
El Sr. Manuel Franco aprofita per informar que hi ha un parterre sortint del pas davant l’Institut 
que sembla que no s'hagi tractat però perquè és un espai que l’àrea de l’Ajuntament vol 
naturalitzar.  
 
h) La Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's pregunta perquè es preveuen 50.000€ pel Casal 
de Joves del Guinardó. El Sr. Manuel Franco respon que és un reforç per adequar els usos 
inicialment previstos amb els que ara es volen desenvolupar. La Sra. Pilar Causapié afegeix 
que hi ha equipaments que ja des del principi són pensats pel seu destí però n'hi ha altres que 
no, com en aquest cas, i ara que ho estan gestionant els joves es considera que cal millores 
per donar resposta a les activitats que fan.  
 
La Sra. Julia Calonge diu que fa poc temps que s'ha inaugurat l'espai, ho han demanat i se'ls 
ha respost de seguida, fet que no passa en altres equipaments segons la seva experiència, on 
tarden anys, podent ser un tractament de favor.  
El Sr. Victor Valls respon que no és un tractament de favor, sinó que s'ha fet el que no s'havia 
fet i calia adaptar-lo als usos i les demandes de la gestió.  
 
La Sra. Julia Calonge diu que peticions n'hi ha moltes i posa l’exemple de les bitlles. El Sr. 
Manuel Franco diu que les bitlles es van fer exactament segons es van projectar.  El Sr. 
Gonzalo Puelles afegeix que inicialment en el casal de joves es va plantejar la possibilitat de 
fer-hi un espai tecnològic (aula informativa) però la gestió actual dels joves va prioritzar un 
espai per concerts, així que les demandes acústiques han canviat. La Sra. Julia Calonge diu 
que ho entén però es mostra sorpresa que la demanda hagi sigut resposta tan ràpidament. 
 

g) El Sr. Enric Alifa, de l’AAVV de la Font del Gos, es mostra molest perquè no s'ha parlat de les 
obres de millora del barri de la Font del Gos i de l’equipament esportiu (hi ha 3 clubs interessats 
en el camp de futbol).  



 
 

7 
 

Districte d'Horta-Guinardó 
Serveis de Llicències i Espai Públic 
Serveis a les Persones i al Territori  

 

El Sr. Victor Valls respon que el Districte i BIMSA els ha explicat el projecte i el Sr. Manuel 
Franco afegeix que en la Comissió consultiva només s'expliquen les obres que s'han finalitzat, 
en curs o previstes en breu, però n’hi ha moltes més de les que no s’informa. En aquest cas hi 
ha un projecte d’intervenció pendent dels informes necessaris. Un cop es disposi dels informes 
s’avançarà,  però de moment no s'informa perquè no hi ha data d'inici. 
 
 
5.- Informació del departament de llicències i espai públic (llistat de llicències). 
S’informa que s’ha enviat la informació del departament de llicències i espai públic.  
 
Torn obert de paraules: 
Es pregunta si les 118 reserves d’estacionament per discapacitat física són afegides a les 
existents, tenint en compte la demanda veïnal reiterada: hi ha places que haurien de ser baixa 
per defunció, places que ja no es necessiten, no es gestiona de forma àgil, etc. Es respon que 
són renovacions però s’aclarirà. Segons el grau de discapacitat es porta el control per la 
renovació o es dona indefinidament, i actualment es controla més si hi ha hagut defunció. 
 
 
6.- Informació de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 
La Consellera Elena Tarifa informa alguns dels temes més destacats de la Direcció:  

 Anàlisi de pressupostos amb perspectiva de gènere: es porta a terme al Districte una 
prova pilot,  després de centrar-se en els pressupostos de ciutat, per arribar a conclusions 
sobre com s'elabora el pressupost i com es distribueixen les diferents partides, per detectar 
en quins punts es genera desigualtat de gènere. El procés de treball el lidera el CIRD, amb 
suport tècnic del Districte. S'ha realitzat una primera selecció de les partides, la majoria 
relacionades amb l'àrea de Drets Socials i Ciutadania, també una de Comunicació. Es 
considera un projecte interessant per valorar l'impacte de gènere en el els pressupostos, i 
es continuarà informant del projecte.  
 

 Campanya de subvencions: hi ha una primera proposta tècnica d'atorgament de les 
subvencions del 2017.  La publicació sortirà al BOP el 4 de maig. No hi ha gaires canvis 
respecte l’any passat. Es destaca que s'ha passat de 317 subvencions presentades al 2016 
a 322 al 2017, i de 281 atorgades a 283. L’import ha augmentat lleugerament. El 
representant de l'Associació TERAL pregunta si s'ha acabat el termini de presentació i es 
respon que sí. 

 

 Implementació del Pla de dinamització comercial del Guinardó: S’ha dut a terme un 
estudi de la situació actual del comerç del barri amb l’objectiu d’implementar un Pla de 
dinamització del comerç. L’àrea analitzada ha estat la del mercat i entorns entre l’avinguda 
Mare de Deu de Montserrat, la Rambla Volart i els carrers Garrotxa, Anna Martínez Sagí i 
carrer Bisbal. L'informe està penjat a la pagina web, s'ha enviat directament a tothom que 
ha participat i ahir es va presentar al Consell de barri del Guinardó.  
La consellera de comerç Sra. Núria Carmona, afegeix que ha sigut un treball interessant i 
que feia falta, sobretot pel tema comercial al mercat i els seus entorns. Es una metodologia 
molt interessant, amb l'objectiu de consultar el comerç i les zones comercials de proximitat. 
 

 Projecte inclusió comunitària "fem activitats amb el barri": L’Hospital de Mare de Déu 
de la Mercè, amb la col·laboració del Districte i l’AAVV Sant Genís dels Agudells ha 
començat a portar a terme una experiència pilot on poder donar l’oportunitat d’apropar-se 
als serveis comunitaris a persones amb malaltia mental, a partir d’un curs, taller o activitats 
proporcionats per el Centre Cívic Casa Groga i el nou Casal de gent gran de Sant Genís. A 
continuació s’explica l’objectiu del projecte i l’equip de treball. 
Es pregunta com es determina les persones amb malaltia mental i es respon que la 
diferenciació no la fa el Districte sinó que són persones que estan portant el seguiment des 
de la Unitat Polivalent de l’Hospital.  
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El Conseller Victor Valls afegeix que les polítiques de salut mental en aquest mandat han 
agafat una força necessària. Són temes que també es treballen al Consell de Salut i a la 
Taula de Salut Mental del districte.  

 

 Plans Ocupació Municipal (POM) 2017: entre abril i maig s'incorporen 14 persones a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, durant un període de 6 mesos, amb 
diverses tasques (Dinamització Comunitària, mediació social en temes d'interculturalitat, 
suport durant les campanyes d'infància, campanyes de sensibilització, difusió i informació 
en temes de convivència, suport a òrgans i processos participatius, Suport al projectes de 
promoció econòmica i suport a projectes de transversalitat de gènere (aquesta durant 1 
any). Les tasques seran d'acompanyament i suport  a les tècniques de la direcció i va 
acompanyada de formació específica de Barcelona Activa. 

 
Torn obert de paraules: 
 

a) El Sr. Acedo de l'Associació RERAL pregunta quins són els passos per sol·licitar les 
subvencions i presentar el projecte, ja que la seva entitat no l'ha presentat. 
La Sra. Pilar Causapié respon que cada any cap al més de desembre i gener s’obre una 
campanya general de subvencions, de la que es fa molta difusió i es fan sessions informatives 
al Districte i l'Ajuntament. Les entitats preparen un projecte en base a la normativa de la 
campanya i normalment es tanca  la convocatòria cap a finals de gener. 
 

b) Els representants de TERAL informen que la nova junta de l’associació està interessada en 
promoure la idea de l’alcoholisme com a intoxicació i malaltia.  
Es respon que des del Consell de Salut es pot potenciar el treball conjunt.  

 
c) El Sr. Toni Mateo pregunta pel projecte RADARS, posat en marxa al 2008, i que continua 

sense arribar als barris nord del Districte, en concret Montbau que és el barri estadísticament 
més envellit de la ciutat. Actualment està en marxa a 31 dels barris de la ciutat. Des del CAP 
s'està intentant posar en marxa el projecte Acompanyats però no hi ha recursos de 
voluntariat. Considera lamentable que encara no hagi arribat al barri. 
La Sra. Pilar Causapié respon que el projecte Radars no depèn directament del Districte sinó 
de l’Institut Municipal de Serveis Socials, que decideix el barri on s'intervé, després d'un 
anàlisi sobre l'atenció a la gent gran i el criteri no és únicament l'envelliment. Ara es 
començarà a treballar Sant Genís i Teixonera. Al projecte RADARS també cal el voluntariat 
del barri i la implicació de comerciants.  

 
d) El Sr. Joan Termes pregunta sobre les demandes fetes i treballades en el Consell de 

persones amb discapacitat: la nova edició de la guia d'entitats de persones que treballen amb 
persones amb discapacitat, l’adequació i actualització de la reserva de places de pàrquing en 
centres oficials, la intenció d’iniciar un pla per impulsar el comerç accessible en el Districte i la 
celebració del dia internacional de les persones amb discapacitat (moltes entitats que fan la 
seva pròpia celebració i caldria sincronitzar un seguit de dies). 
La Sra. Pilar Causapié respon que aquests temes són del Consell de persones amb 
discapacitat i s’haurien de continuar treballant dins el seu circuït. En tot cas la guia s'està 
treballant i el pla d'ocupació hi donarà suport. El tema del comerç es té ben present per 
començar-lo a treballar, tot i que es començarà en algunes zones concretes del districte i cal 
la implicació dels comerciants. El Sr. Joan considera que el que es fa al Consell, una feina 
apreciada, s'ha de portar al Ple, i per això s'ha portat el tema a la Comissió Consultiva prèvia 
al Ple.  

 
e) El Sr. Lluis Cairell informa que han posat cartells sobre l’IBI, que pot ser subvencionat fins al 

75%. Seria interessant que s’enviés a les associacions i entitats informació, tràmits i 
casuístiques, especialment per persones grans que tenen dificultats, per a que se'ls pugui 
explicar i ajudar.  
El Conseller respon que el millor és que les entitats tinguin clar cap a on han de derivar 
aquestes qüestions. S’afegeix que disposen de tècnics de barri i sectorials que estan en 
contacte directe amb les entitats i que els poden acompanyar per aconseguir aquesta 
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informació. Conseller Victor Valls considera que cal felicitar-se perquè les persones que no 
tenen aquesta possibilitat poden tenir una ajuda que ha augmentat, passant del 50% al 75%.  

 
f) L'Associació TERAL informa que estan començant una campanya de sensibilització sobre els 

perills de l’alcohol per les festes del Carmel i busquen ajuda i voluntaris per participar en 
quioscos informatius, així com per fer teatre. A part de disposar de psiquiatres, psicòlegs i 
assistents socials estan treballant conjuntament amb el CAP per ajudar a la prevenció i 
tractament de les addiccions.  
Es valora la implicació de l'entitat en els òrgans de govern del districte.   

 
g) El Sr. Toni Mateo pregunta per la zona 30 de Montbau, el Bus de barri i un parterre de 

Montbau molt gran que s'ha aixecat.  Sobre la Ronda de Dalt, recorda que Janet Sanz al 
desembre va dir que al març o abril es disposaria de l'avantprojecte redactat, però s'està 
acabant el termini.  
El Conseller respon que la Zona 30 s'ha repintat segons el que constava en el cens que 
s'havia pintat a l’inici, així que s’ha vist que no tot el que es va pintar en el seu dia estava en 
el cens. S'està en el procés que Mobilitat ho resolgui. 
 
Sobre el Bus de el conseller contesta que s'està treballant amb el desdoblament de la línia 
185, s'han fet les proves de recorregut pel centre del barri de Montbau i es considera 
satisfactòria per poder establir el recorregut. S'està pendent de calendaritzar en breu 
aquestes reunions per  presentar la proposta de recorregut que doni resposta a les 
necessitats dels barris. 
 
Sobre la Ronda de Dalt, es manté el compromís de celebrar la Comissió de Seguiment de la 
Ronda per presentar els 2 avantprojectes i les intervencions que es poden fer ja a l'estiu del 
2017 per començar el cobriment. Espera poder-la calendaritzar lo abans possible. S’aconsella 
anar a les reunions de treball.  
 
El Sr. Lluis Cairell considera que els veïns/es han sigut pacients pels anys que porten i només 
van demanar els projectes que es van consensuar, que encara avui dia no han vist. És cert 
que han sortit els projectes del Districte però no el dels veïns/es que es van consensuar.  El 
Conseller respon que no entén aquesta reclamació, ja que el que s'està recriminant és el 
retard del que s'havia de presentar a l'Abril encara no s'ha presentat, però el compromís de 
presentar els avantprojectes es manté per la propera Comissió. 
 
El Sr. Toni Mateo considera que el problema és que es va incomplir el termini de licitació i 
adjudicació al gener del 2016 i també s’incompleix el termini de la 2a Comissió de seguiment. 
I s’ha fet una nota de premsa dient que hi ha hagut participació ciutadana, quan hi ha 
desacord. Creu que això és incitar a que no es vagi a les reunions que se'ls convoca, perquè 
no es pugui dir que s'ha fet amb molta participació ciutadana i que es pugui justificar. El 
Conseller respon que mai s'ha celebrat una reunió amb l'objectiu de justificar una decisió 
perquè hi ha hagut participació ciutadana.  

 
 
Sense més temes a tractar s'aixeca la sessió a les 20:50 h. 
 


