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

 

Comissió consultiva d'ecologia, urbanisme i mobilitat i de drets socials  
i ciutadania 

 

 

Acta de la sessió: 4 de desembre de 2017 
Hora de la convocatòria: 19.00 hores 
Seu del Districte (ronda del Guinardó, 49) 

Assisteixen: 

Les conselleres  Elena Tarifa, Beatriz Martínez,  Núria Carmona, Susanna Porcar, Julia Calonge,  
Núria Galan, Lina Huélano i els consellers Víctor Valls, Gonzalo Puelles, Xavier Reig, Manuel 
Conde, Carlos Torrubiano, Albert Pérez, Nicolas Ortiz i Raül Barahona, així com representants 
de diverses entitats del Districte i ciutadans a títol individual.  La Sra. Carmen Castaño i la Sra. 
Pilar Causapié actuen com a secretaries de la Comissió. 

S'inicia la sessió a les 19 hores. 

Ordre del dia 

Primer. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
Segon. Informació sobre el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 i 
distribució dels capítols II, IV i VI del Pressupost del Districte per al 2018  
Tercer. Informació sobre els preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del 
Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2018 
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 (llista 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 

Quant a l’acta de la sessió anterior de la Comissió Consultiva de Drets Socials i de Ciutadania, la 
Sra. Alicia Palau, de l’AVV Joan Maragall del Guinardó, apunta que a la pàgina 3, al segon 
paràgraf, on diu «ONG Barcelona Nord» ha de dir «UCFR, Unitat Contra els Feixisme i el 
Racisme».  

La Sra. Elena Tarifa, consellera d’Ocupació, indica que ho corregiran. 

S'aproven les actes.  

2. Informació sobre el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 i 
distribució dels capítols II, IV i VI del Pressupost del Districte per al 2018  

Aquest punt s’ha tractat al Consell Ciutadà del 4 de desembre de 2017. 
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3. Informació sobre els preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del Districte 
d’Horta-Guinardó durant l’any 2018 

La Sra. Elena Tarifa, consellera d’Ocupació, constata que aquesta informació ja s’ha donat al 
Consell Ciutadà d’aquest mateix dia i amb els mateixos assistents.  

4. Informació del Departament d’Obres i Manteniment del Districte (obres finalitzades, obres 
en curs d’execució i pendents d’inici) 

El Sr. Víctor Valls, conseller de Territori i Sostenibilitat, informa d’algunes d’aquestes obres. 

Obres gestionades pels Serveis Tècnics del Districte 

• Arranjament de la vorera del carrer Arquitectura: obra ja finalitzada, amb un cost 
aproximat de 60.000 euros. 

• Arranjament de les voreres del passeig de la Vall d’Hebron fins al carrer Arquitectura: 
amb un cost aproximat de 60.000 euros. 

• Urbanització del passatge Ros: s’iniciaran les obres el mes de desembre per fer d’aquell 
indret una plataforma única. 

• Retirada plaques franquistes: s’inicia  la retirada de les plaques de simbologia franquista 
que hi ha als edificis del districte, prèvia notificació als veïns. 

Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats  

BIMSA  

• Arranjament i millora dels jardins de la Masia de Can Fargues: segona fase d’aquestes 
obres, amb un pressupost d’una mica més d’1 milió d’euros, amb data de finalització cap al 
juny del 2018. 

• Arranjament de la plaça de Raimon Casellas: amb un pressupost aproximat d’1 milió 
d’euros i amb data de finalització cap al juny del 2018. 

• Ascensor inclinat al carrer Davallada de Gallecs, a la Font d’en Fargues: obra important per 
a la mobilitat dels veïns, pressupostada amb 1.100.000 euros i amb data de finalització 
l’estiu del 2018. 

• Obres de millora al carrer de l’Harmonia: obres que comencen el mes de desembre i que 
tenen una durada aproximada d’un any, amb un pressupost aproximat de 2.600.000 euros.  

Torn obert de paraula i respostes 

a) El Sr. Jordi Carrió, de l’AVV Joan Maragall del Guinardó, vol comentar un parell 
d’assumptes. En primer lloc, exposa que ja han parlat diverses vegades que cal reparar els 
ascensors o funiculars del carrer Telègraf, o fer-hi alguna cosa, però que encara no surt res 
d’això als projectes. En segon lloc, explica que el final de la vorera de la ronda Guinardó, on 
fa el revolt cap a Sant Quintí, ara ha esdevingut un punt d’enllaç, amb la parada de 
l’autobús H6 i del metro, i que tots els accessos a aquest intercanvi són amb escales. És per 
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això que demana fer una rampa de pedra al parterre que hi ha al revolt, atès que hi ha una 
partida per fer les obres de millora de tot el tram de la vorera de la ronda del Guinardó 
davant de l’Hospital de Sant Pau i que actualment s’hi està treballant, ja que aquesta rampa 
milloraria molt la mobilitat dels veïns i de tothom que accedeix a l’hospital. 

El Sr. Víctor Valls reconeix que l’ascensor inclinat del carrer Telègraf cada vegada dona més 
problemes. Apunta que és evident que les peces s’han anat deteriorant i que no han donat 
ni el resultat ni l’efectivitat previstos. Comunica que s’ha valorat que la intervenció 
adequada és la substitució de part del mecanisme d’aquest ascensor, però que ara per ara 
no està previst abordar aquesta millora, tot i que és cert que és necessària. 

El Sr. Jordi Carrió fa palès que estava planificat per a l’estiu passat, que després van dir que 
per Nadal i que ara veu que encara no tenen res previst.  

El Sr. Víctor Valls respon que hauran de seguir fent manteniments cada cop que hi hagi una 
avaria, que esperen que no siguin gaires. 

Quant a la rampa a la ronda del Guinardó, comenta que no sap si és possible incorporar 
aquesta petició al projecte. En tot cas, entén que la mobilitat en aquell àmbit és sostenible i 
adaptada per a tothom i que, per tant, està solucionat el problema que es plantejava. 
Remarca que cal ser més previsors, ja que li sembla que aquest projecte s’havia treballat 
amb l’associació de veïns i que era llavors el moment de plantejar la demanda que es fa ara.  

b) El Sr. Enrique Alifa, de l’AV de la Font del Gos, vol saber si hi ha previsió de fer obres de 
millora en el seu barri, perquè no veu cap partida al pressupost per a aquest barri. Per tant, 
creu que no hi ha voluntat de fer-hi res. En aquest sentit, comenta que si li haguessin donat 
aquesta informació abans, el dia del Consell de Barri, per exemple, ara no caldria que 
vingués a cap reunió més, perquè ja no tindria cap sentit assistir-hi. Per acabar, puntualitza 
que ara estan pitjor que abans, perquè a més que no s’hi ha fet res, ara estan enfadats. 

El Sr. Víctor Valls respon el mateix que ja va explicar al darrer Consell de Barri, és a dir, les 
dificultats que s’han trobat a l’hora d’aprovar el projecte d’arranjament de l’entorn del 
camí de Cal Notari i d’on provenen aquestes dificultats: de la Generalitat de Catalunya i del 
Pla Natura 2000, per exemple. Per tant, assenyala que han d’adequar la seva intervenció als 
criteris establerts per intervenir dins d’un espai de parc natural, com és el parc de 
Collserola, en l’entorn de la Font del Gos. 

Així mateix, explica que el Govern municipal continua treballant per poder treure les 
afectacions d’àmbit municipal, com ara les afectacions sobre equipaments i sobre el vial, i 
que esperen poder donar bones notícies en aquest sentit abans del final del mandat. En tot 
cas, manifesta que continuen amb els plans per poder fer obres de millora a l’entorn del 
camí de Cal Notari, però que necessiten l’aprovació de la resta d’administracions 
implicades. 

El Sr. Enrique Alifa constata que sembla que parlin d’aixecar tot el barri, quan, de fet, l’únic 
que es farà és soterrar uns cables, que és una actuació necessària ateses les deficients 
condicions dels cables. Tot seguit, remarca, ara que hi ha presents tots els regidors de tots 
els partits, que el que cal fer és treure el túnel d’Horta del PGM, perquè amb això ja 
tindrien pràcticament mig barri legalitzat, perquè és zona d’equipaments.  
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Reitera que el tema de les millores del barri només és el soterrament dels cables de llum i 
telèfon, com a prevenció d’un més que possible incendi pel mal estat d’aquests cables. Es 
queixa que fa cinc anys que reclamen una marquesina per a la parada de l’autobús, però 
que al final només els han acceptat el soterrament dels cables, però que ni això estan fent.  

Tot seguit, exposa que se sent enganyat i estafat. Indica que són tres-cents veïns al barri i 
que volen les mateixes condicions que la resta de barris de Barcelona i gaudir del mateix 
que gaudeix qualsevol habitant de Barcelona. En resum, els demana que diguin clarament 
què pensen fer amb el barri, que si el volen arrasar, doncs, que siguin clars i que els ho 
diguin. 

Per tot això, els comunica que no cal que vagin a la reunió del dia 11, perquè ells no hi 
aniran, perquè no volen perdre més temps si ja està tot decidit. 

El Sr. Víctor Valls li demana, si us plau, que vagi a la reunió del dia 11, perquè és important 
que tingui la informació del que passarà al seu barri. Ara bé, entén que estigui enfadat, 
perquè ja fa molts anys que no s’ha fet cap intervenció de les administracions al barri de la 
Font del Gos. Tanmateix, creu que no és del tot just que l’acumulació d’aquesta frustració 
recaigui sobre aquest Govern, quan hi ha hagut governs anteriors de tots els colors.  

Remarca que aquest Govern continua treballant per poder donar compliment a les 
expectatives d’aquest barri abans del final d’aquest mandat.  

Finalment, reitera que en l’arranjament dels carrers de l’entorn de Cal Notari s’han trobat 
amb la dificultat d’haver d’adequar les obres a l’entorn i als criteris d’altres administracions. 
Entén el cansament de més de trenta anys de lluita pel barri, però precisa que el seu 
Govern en aquests dos anys i mig de mandat no ha deixat de treballar en projectes 
anteriors i en projectes que cap altre Govern anterior havia volgut entomar, com és una 
visió sobre la zona de la muntanya i quines afectacions s’han de mantenir i quines no. 

5. Informació del Departament de Llicències i Espai Públic (llista de llicències) 

Aquest punt no s’ha tractat. 

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

La Sra. Elena Tarifa, consellera d’Ocupació, quant a la campanya general de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona, informa que el termini de presentació de sol·licituds s’obre el 28 
de desembre i es tanca el 25 de gener, sense cap canvi en relació amb l’any passat. Resumint, 
les sol·licituds es poden presentar als punts de registre de les OAC, en paper, i per Internet, es 
poden demanar tant en l’àmbit de ciutat com de districte i ho poden fer persones jurídiques i 
físiques amb seu social a Barcelona que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament 
segons l’àmbit temàtic a què es concorri. 

A continuació, indica que el pressupost per programes d’àmbit de districte al Districte d’Horta-
Guinardó és de 402.500 euros, només un petit increment respecte de l’any passat. 

Finalment, comunica que hi ha prevista una sessió informativa al Districte, segurament el 10 de 
gener a partir de les sis, i que ja en rebran la convocatòria. Afegeix que també disposen de tota 
la informació al web de l’Ajuntament. 
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El Sr. Fernando Marín, conseller de Via Pública i Mobilitat, informa que la valoració del Dia 
sense Cotxes, 22 de setembre, va ser molt positiva: un centenar d’entitats van fer 150 
activitats. Pel que fa a Horta-Guinardó, la valoració també és positiva, tot i que de cara a l’any 
vinent caldria millorar-ne la coordinació, segurament mitjançant un responsable de districte. 

Quant al projecte de camins escolars, exposa que al barri n’hi ha sis en funcionament, que ara 
estant treballant en els de l’IES Francesc de Goya i l’Escola del Parc del Guinardó i que han 
començat a treballar amb l’Escola Scala Dei. Remarca que els camins escolars són una 
demanda de les AMPA i els alumnes, i que sobretot es treballen amb ells.  

A continuació, exposa que s’ha aconseguit l’obertura els divendres i dissabtes a la tarda  de 
l’espai La Pedrera de Montbau, que el dia 1 es va fer la inauguració i presentació, que hi 
participen unes trenta persones i que sembla que funciona prou bé. 

Finalment, comenta que al Ple del 14 de desembre presentaran una mesura de govern per 
millorar el funcionament dels consells escolars. 

La Sra. Elena Tarifa fa un resum de l’avaluació del projecte pilot d’accions contra l’assetjament 
sexista a les festes majors, que prové d’una mesura de govern aprovada fa uns mesos. Explica 
que s’han fet actuacions en quatre festes majors: Font d’en Fargues, el Carmel, Horta i 
Montbau.  

Informa que en aquests quatre àmbits s’ha treballat conjuntament amb les comissions de 
festes respectives i s’han fet sessions informatives a càrrec de diferents entitats i accions de 
visibilització, com posar pancartes, repartir fullets explicatius, etc., i també s’ha elaborat un 
protocol d’actuació en situacions d’assetjament. En el cas de la Festa Major d’Horta i de la de 
Montbau concreta que es va instal·lar un punt d’informació i atenció sobre aquest tema en el 
marc dels consells joves, on també es van fer accions específiques de sensibilització. A més, en 
la d’Horta es va organitzar una nit feminista a la plaça de les Masies.  

Puntualitza que s’han de reunir amb les comissions de festes per fer-ne una avaluació més 
precisa, però que, en general, l’avaluació ha estat positiva, sobretot per la implicació de les 
diferents comissions de festes i dels veïns i veïnes. Afegeix que de cara a l’any vinent volen fer 
un projecte més global per a les dotze festes majors del districte. 

Quant al Pla de desenvolupament econòmic del districte, comunica que en faran la 
presentació al voltant del mes de febrer, que és un pla que s’està elaborant amb la 
col·laboració de la ciutadania i de les entitats del districte implicades en temes d’ocupació, de 
comerç, d’economia social i solidària o de promoció econòmica, amb la participació de 
Barcelona Activa.  

Tot seguit, presenta tres projectes vinculats a aquest pla que ja s’estan duent a terme. En 
primer lloc, l’exploració del sector de l’economia de les cures a les persones als barris de Sant 
Genís i la Teixonera, que són els barris del districte vinculats al Pla de barris, que és una acció 
que prové d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa per enfortir l’economia social i 
solidària als barris de la ciutat. En aquest sentit, en aquests dos barris, de novembre del 2017 a 
febrer del 2018, s’ha encarregat a l’empresa Surt que identifiqui tant les necessitats de la 
ciutadania com les persones o entitats que treballen en l’àmbit de les cures de les persones o 
que podrien estar interessades a emprendre alguna iniciativa econòmica, col·lectivament, en 
aquest sector. Apunta que en aquests barris segurament hi ha moltes persones que fan 
aquesta tasca de manera informal, dins de l’economia submergida, sobretot la cura de les 
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persones grans, ja que són barris molt envellits, i que l’objectiu és ajudar aquestes persones a 
poder fer cooperatives; és a dir, dignificar, professionalitzar i visibilitzar aquest treball de 
cures, d’una banda, i donar un impuls socioeconòmic a aquests barris, de l’altra. 

Exposa també que en els barris de Sant Genís i la Teixonera, des del novembre i fins al febrer, 
hi ha en marxa una prova pilot: un servei itinerant d’economia social i solidària amb l’objectiu 
d’assessorar projectes i iniciatives vinculats a l’economia social i solidària d’àmbit comunitari, a 
càrrec de l’empresa El Risell. Concreta que és un servei que funciona de nou a una del matí (si 
cal, contactant amb la persona referent, l’horari pot ser més flexible) cada dimarts alternant 
entre els dos barris: un dimarts al Centre Cívic de la Teixonera i l’altre a la Casa Groga de Sant 
Genís.  

D’altra banda, també en el marc del Pla de desenvolupament, hi ha un projecte de prospecció 
d’activitat econòmicament viable al territori, a través de cinc models de negoci orientats a 
necessitats detectades al territori, mitjançant un estudi que disposarà de dues-centes 
enquestes d’hàbits de consum i resolució de necessitats, que es va iniciar al juliol i finalitza al 
desembre. Aquest projecte s’està desenvolupant a tota la ciutat i s’han triat set zones o barris 
amb rendes baixes i amb una presència important de locals buits. En el cas d’Horta-Guinardó, 
les zones escollides han estat la Teixonera, el Guinardó i la zona de l’avinguda de l’Estatut.  

7. Precs i preguntes 

El Sr. Raül Barahona del GMDERC-AM, vol saber en quina data sortirà publicada la 
convocatòria de subvencions al BOPB. 

Tot seguit, demana informació sobre la segona edició del programa Mentoring +40, impulsat 
per Barcelona Activa, que ajuda persones aturades a trobar feina. 

D’altra banda, quant als protocols d’assetjament a les festes majors, comenta que quan es va 
presentar aquesta mesura de govern al Ple ja va dir que s’hauria d’ampliar a altres col·lectius 
vulnerables, com ara el col·lectiu LGTBI+. Considera que és important no només ampliar 
aquesta mesura als dotze barris del districte, sinó també a altres col·lectius i que inclogui altres 
temes que puguin estar-hi relacionats. 

Finalment, demana que enviïn un document d’avaluació sobre aquesta prova pilot d’accions 
contra l’assetjament a les festes majors als membres de la comissió. 

La Sra. Elena Tarifa, consellera d’Ocupació, comunica que quan surti la convocatòria oficial de 
subvencions al BOE en faran divulgació de manera massiva a través de les xarxes socials, 
correu electrònic, etc. 

La secretària de la Comissió Consultiva de Drets Socials i de Ciutadania afegeix que les 
tècniques de barri i les tècniques sectorials enviaran en un parell de dies tota la informació a 
les entitats. 

La Sra. Elena Tarifa comunica amb relació al tema del programa Mentoring +40 que a aquesta 
segona edició, que començarà en breu, s’han presentat bastantes persones que cerquen feina 
i que encara falten alguns mentors candidats per poder-lo començar.  

La secretària de la Comissió Consultiva de Dret Socials i de Ciutadania afegeix que és un 
projecte molt engrescador i que actualment necessiten mentors perquè els que hi ha tenen 
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molta càrrega, ja que han d’atendre unes vint persones, per això fins i tot hi ha tècnics de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori fent de mentors.  

Tot seguit, explica que aquestes vint persones, que són veïns d’Horta-Guinardó, són 
seleccionades per Barcelona Activa, han de ser més grans de quaranta anys i fer més de dos 
anys que són a l’atur, o en atur de llarga durada. La finalitat del programa és ajudar-los a 
trobar feina a través dels mentors, que normalment són persones d’entitats d’aquest districte. 
Comenta que a l’edició de l’any passat de les vint persones deu van trobar feina. 

Finalment, assenyala que necessiten entitats que tinguin algú amb disponibilitat; concreta que 
no són gaires hores, que es fa una trobada inicial, alguna formació com a mentors per part de 
Barcelona Activa i després l’acompanyament, durant tres o quatre mesos, a una persona en la 
seva recerca de feina. Per tot això, anima les entitats presents a participar-hi. 

La Sra. Elena Tarifa, quant al tema del protocol contra les agressions sexistes, indica que, com 
ja van comentar al Ple, la intenció no és focalitzar-lo només en agressions a dones, tot i que 
són les principals afectades, i per això tant el protocol com la campanya es diuen «Barcelona 
antimasclista», ja que engloba tot l’àmbit de les violències masclistes que afecten 
principalment dones, però també homes i tot el tema d’identitat o orientació sexual, que seria 
el cas del col·lectiu LGTBI. Considera que potser no va quedar prou especificat aquest aspecte 
al protocol, però que aquesta és la intenció; per tant, quan ho ampliïn a tot el districte 
procuraran especificar-ho més clarament. 

Finalment, informa que, cap al gener, faran l’avaluació d’aquesta prova pilot amb les 
comissions de festes respectives i, llavors, elaboraran un informe d’avaluació que faran arribar 
a tots els membres de la comissió.  

 

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió. 

 


