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Desenvolupament de la sessió 
 
El conseller tècnic obre la sessió i recorda que el Consell Ciutadà és l’òrgan preceptiu que 
dictamina els pressupostos i les línies d’actuació del Districte. Fa saber que l’ordre del dia 
consta de dos punts. 

Excusa l’absència del president del Districte, el senyor Jaume Collboni, i de la regidora del 
Districte, que s’afegirà a l’acte més tard o durant l’Audiència Pública, que se celebra 
seguidament. 

1. Informació de la mesura de govern «Línies d’actuació del Districte» 

El conseller tècnic assenyala que ha fet arribar als assistents una còpia de la mesura de 
govern sobre les línies d’actuació del Districte que es presentarà al Plenari el dia 1 de 
desembre d’enguany, i indica que tot seguit podran comentar-ho detingudament. 

Explica que la manca de vots favorables al Pla d’actuació municipal (PAM) ha afectat, de 
retruc, el Pla d’actuació del Districte (PAD), ja que no s’ha pogut aprovar, i que per aquest 
motiu el govern ha decidit crear una mesura de govern que en recull les principals línies 
d’actuació. Indica que la idea inicial era que el PAD tingués dues vessants: una per a les 
actuacions a curt termini i de xoc, que són les que fan referència a l’abordatge urgent de 
lluita contra les desigualtats, i l’altra per a les actuacions a mig i llarg termini. 

Comunica que les línies d’actuació s’agrupen en cinc eixos, que són els mateixos eixos 
que tenia el PAD i que, per tant, els assistents ja coneixen: «Una Barcelona diversa que 
assegura el bon viure», «Una Barcelona amb empenta per una economia plural», «Una 
Barcelona més humana i en transició ecològica», «Una Barcelona participativa que 
garanteixi el bon viure», «Una Barcelona oberta i compromesa amb el món». 

Pel que fa al procés participatiu sobre el PAM i el PAD, constata que es va dur a terme 
entre l’1 de febrer i el 9 d’abril d’enguany i que de les 10.860 propostes que es van fer, 
gairebé 9.600 venien de la ciutadania. Afegeix que es van donar d’alta a la plataforma en 
línia 339 entitats i que a les trobades presencials hi van participar 1.500. També diu que a 
la plataforma hi ha hagut 24.000 usuaris enregistrats, 250.000 visites i 208.000 
interaccions, xifra de la qual es mostra satisfet. Comenta que, a la ciutat, es van fer 550 
cites presencials, 19 de les quals a Horta-Guinardó, i matisa que algunes tenien com a eix 
vertebrador un col·lectiu específic, com ara la gent gran o les persones sense llar, altres 
es fonamentaven en la discussió sobre un espai, com ara la plaça Botticelli, i altres 
tocaven temes concrets com són la mobilitat, l’habitatge o la memòria històrica. Amb tot, 
destaca que de les 202 valoracions sobre el procés participatiu, 164 van ser per a les 
categories «útil», «molt útil» i «indispensable», i 38 per a «poc» o «gens útil». 

Explica que després de recollir les propostes, el Districte va arribar a tenir-ne 602, a partir 
de les quals va començar un procés d’anàlisi de viabilitat i factibilitat per a desenvolupar-
les. Assenyala que el Districte només ha rebutjat 40 propostes, cosa que significa un 
6,64%. 
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Tot seguit, indica que en el document que ha entregat amb la mesura de govern, els 
assistents podran trobar una mica de context sociodemogràfic sobre el districte, ja que 
creu que és rellevant a l’hora de pensar en les línies d’actuació. Assenyala que en l’eix 1, 
es passa del punt 1.7 al punt 1.10, i diu que això no és un error, sinó que és fet a propòsit 
per tal de mantenir l’esquelet del document i permetre la comparació amb el d’altres 
districtes de la ciutat. Destaca que en el document entregat hi ha una petita descripció de 
cada actuació, i diu que hi haurà una publicació on es podrà consultar més informació 
sobre la traçabilitat i sobre com cadascuna de les propostes s’ha convertit en actuació de 
govern. Subratlla que les 602 propostes s’han convertit en 123 actuacions, cosa que 
s’explica perquè algunes s’han agrupat. 

El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, inicia la seva 
intervenció queixant-se pel fet que el govern hagi lliurat la documentació sobre la mesura 
de govern en el mateix moment que se celebra el Consell Ciutadà, perquè creu que 
d’aquesta manera no deixa temps als assistents a consultar-la. 

Després, agraeix que el document reculli la proposta de cobertura de la ronda de Dalt al 
seu pas per la Vall d’Hebron, ja que recorda que va ser la proposta més votada en el marc 
del procés participatiu del PAM i del PAD. Ara bé, es queixa del fet que el PAM reculli 
dues propostes agrupades en aquest tema, una dels veïns, que va ser consensuada, i 
l’altra per part del govern que parla d’unes actuacions que són totalment diferents. 

Fa saber que, després de fer un cop d’ull al document que han entregat, ha observat que 
falta matisar la major part de les propostes, ja que les troba genèriques i poc específiques, 
i mostra la seva esperança perquè es recullin els temes i les preocupacions que els veïns 
i la ciutadania han expressat reiteradament. En aquest sentit, posa com a exemple el fet 
que el text parli de refer el recorregut del bus 185, ja que això no és tan necessari ni tan 
preuat com el bus de barri. Mostra la seva esperança perquè el document ampliat del qual 
ha parlat el conseller tècnic reculli els matisos de les actuacions. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, es 
queixa del fet que el govern hagi lliurat el document amb la mesura de govern durant el 
mateix acte, perquè, com el senyor Mateo, opina que d’aquesta manera no es pot estudiar 
i fer-ne un debat profitós. També retreu al govern que hagi elaborat les 123 propostes 
sense comptar amb la participació de la ciutadania. 

El senyor Miguel Giner, en nom de l’Associació de Sant Genís, critica al govern pel fet de 
no haver-se reunit anteriorment a la sessió del Consell Ciutadà amb les entitats dels barris 
a fi de debatre les propostes de la mesura. 

Tot seguit, pregunta com es defineixen i queden repartides les coses entre el PAD i la llei 
de barris, i mostra el seu neguit perquè l’endemà participarà en una trobada monogràfica 
sobre el Pla de barris i no sap què pot reclamar i què no. Així mateix, demana una reunió 
monogràfica sobre el bus de barri i una altra sobre la cobertura de la ronda de Dalt. 

La senyora Sacramento Burgos Garrido, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, 
planteja el mateix dubte que el seu company sobre el Pla de barris. 
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El conseller tècnic reconeix que haver lliurat el document de la mesura de govern al 
principi de l’acte dóna poc marge de temps, però indica que està penjat al web des del 
mes de juliol. Tot i això, demana perdó per no haver-lo fet arribar als assistents del 
Consell anteriorment. 

Pel que fa a la proposta de cobertura de la ronda de Dalt, comenta que és una evidència 
que ha tingut suport per part de la ciutadania i indica que el govern la vol destacar 
precisament pel suport que ha tingut i que té. 

Quant a les propostes per part dels veïns en el procés participatiu, aclareix que aquelles 
que tracten temes concrets que s’havien treballat anteriorment, com ara el camp de futbol 
de Sant Genís o el Mas Ravetllat del Guinardó, compten amb una actuació pròpia en la 
mesura de govern. Ara bé, matisa que les propostes que feien referència a arranjaments 
de caire més petit s’han agrupat en una actuació per a cada barri sobre manteniment i 
millora urbana. 

En aquest sentit, indica que algunes de les 602 propostes tractaven temes comuns i per 
això s’han agrupat, com per exemple totes les peticions sobre canvis de recorregut o 
instal·lació de noves parades de diferents línies de bus, que s’han agrupat en una 
actuació que preveu la millora de la xarxa d’autobusos. 

Fa saber que els terminis per lliurar el document de la mesura de govern han anat 
canviant a mesura que també ho feia la metodologia, ja que inicialment es preveia un 
període d’al·legacions i un període per a seguir debatent, cosa que diu que no s’ha 
produït. Assenyala que la mesura de govern s’ha d’entendre com unes línies d’actuació 
que restaran obertes per a rectificar i per a seguir, des de les comissions de seguiment o 
l’òrgan que correspongui, per tal de ressituar o corregir-se, quan calgui. 

Comenta que a Casa Gran s’està treballant una proposta de seguiment d’indicadors per 
veure el grau de compliment de cadascuna de les actuacions, i diu que ho compartirà amb 
la ciutadania quan estigui llest. 

Pel que fa als monogràfics, mostra la seva esperança perquè abans d’acabar l’any es faci 
una trobada sobre la ronda de Dalt, ja que està previst que la comissió de seguiment es 
formi enguany. 

Respecte al Pla de barris, matisa que no es pot confondre la llei de barris amb el Pla 
perquè són dos instruments diferents, ja que el primer és del Parlament de Catalunya i el 
segon és una eina d’actuació municipal. Aclareix que el PAD recull tot el que es vol fer al 
districte i fa saber que explicarà què és el que fa el Pla de barris com a extra. 

La senyora Burgos mostra el seu neguit perquè no sap què pot demanar i què no a la 
reunió que celebren l’endemà sobre el Pla de barris i, després, pregunta quan es donaran 
els resultats dels premis Horta-Guinardó. 

El senyor Mateo constata que a la sala hi ha molts més representants polítics que 
ciutadans, que només en són vuit, i pensa que això és un signe evident de la manca de 
sentit del Consell Ciutadà. 
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Pel que fa a la trobada monogràfica sobre la ronda de Dalt, lamenta que la darrera que es 
va fer, al mes de maig, acabés amb un consens per part de les entitats veïnals que 
després no ha significat prou per als grups municipals, ja que no s’ha tingut en compte. 

Respecte al Pla de barris, comunica que la regidora va dir en el Consell de Barri de 
Montbau que els barris que s’hi incloïen eren la Teixonera i Sant Genís, perquè eren els 
barris que hi havia en l’anterior Pla. Opina que cal reflexionar sobre això i fa saber que 
Montbau és el novè barri amb menor població de la ciutat, però alhora, és el vuitè barri 
que té la població més envellida. 

Destaca que la mesura de govern té una actuació sobre escales mecàniques i mostra la 
seva esperança perquè alguna d’elles sigui per al barri de Montbau, ja que té una 
orografia molt difícil i, a més, no té bus de barri. Recorda que el barri no té cap tipus de 
casal i ni tampoc cap equipament de primera necessitat. Fa saber que la renda ha 
decaigut i s’ha posicionat al lloc 25, dels 73 barris de Barcelona, i és el número 1 en renda 
més pobre. Pensa que tots aquests motius avalen el fet que Montbau entri en el Pla de 
barris. 

El senyor Cairell mostra la seva preocupació, compartida amb la senyora Sacramento 
Burgos, pel contingut de la reunió de l’endemà sobre el Pla de barris i, tot seguit, retreu a 
la classe política que desconegui què es fa i què no amb els diners i els pressupostos de 
l’Ajuntament. Pensa que els 20 milions d’euros que s’han destinat al districte per al 2016 
no han significat res d’important i opina que hi ha entre 70 i 80 milions que l’Ajuntament no 
ha volgut gastar i que s’haurien pogut invertir en coses importants com ara la pobresa 
energètica. Diu que tot plegat ho comentarà a l’Audiència Pública, que té lloc després del 
Consell. 

El conseller tècnic explica que el Pla de barris contempla una dotació econòmica de 15 
milions d’euros en total, però matisa que no es reparteixen en dues meitats exactes per 
als dos barris que entren en el Pla, sinó que es repartiran en funció de les necessitats 
detectades. Respecte a la trobada l’endemà per parlar d’aquest tema, informa que el grup 
impulsor del Pla presentarà una primera proposta d’actuacions, que té en compte la feina 
feta anteriorment pels consells de barri i per la ciutadania, i diu que la idea és acabar de 
lligar-la. 

Pel que fa als premis Horta-Guinardó, anuncia que abans de resoldre’s cal que el jurat es 
reuneixi, cosa que farà el proper dijous. 

Respecte a la participació, mostra el seu acord amb el fet que el format del Consell 
Ciutadà no funciona i cal replantejar-lo. Pensa que les reflexions que van sorgir la 
setmana anterior durant el debat sobre les Normes reguladores de participació són molt 
interessants, necessàries i indispensables, i convida els assistents a sumar-se en 
aquestes trobades. 

En darrer lloc, recorda que, tal com ha explicat en altres ocasions, el Pla de barris ha de 
prioritzar les actuacions d’alguns barris del districte perquè, tot i que altres barris com 
Montbau també necessiten un Pla de barris, no es poden fer tots alhora i, per tant, cal 
seleccionar. Tot i això, assenyala que el govern s’ha compromès a treballar amb els veïns 
de Montbau pel bus de barri, pels equipaments i per la millora del barri en general. 
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2. Informació del pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona i del districte 
per a l’any 2017 

El gerent del Districte comença la seva intervenció presentant el pressupost de 
l’Ajuntament de Barcelona per al 2017 i assenyala un gràfic que mostra l’evolució dels 
pressupostos des del 2015 en el qual s’observa que hi ha hagut un increment des de 
llavors. Constata que el pressupost conjunt de ciutat són 2.580 milions d’euros i que el 
2016 van ser 2.400. Afegeix que la inversió també creix, ja que al 2017 es preveuen quasi 
430 milions d’euros, i el 2015 van ser 373. Matisa que la part de despeses corrents també 
té un creixement, ja que passa de 1.996 milions d’euros l’any anterior a 2.151 enguany. 

Pel que fa als eixos de ciutat, comenta que el concepte habitatge-urbanisme preveu una 
despesa corrent de 118 milions d’euros, cosa que implica un creixement del 13,3%. 
Afegeix que serveis socials també es veuen incrementats amb quasi 30 milions d’euros 
per a despesa corrent, i diu que també compta amb una partida d’inversions. Respecte a 
educació, comenta que l’increment és del 7,5% i suposa una despesa de 121 milions 
d’euros. Destaca que, en cultura, l’increment és del 12,4%. 

Fa saber que hi ha una partida innovadora en l’àmbit municipal que és la que fa referència 
als recursos humans, ja que s’ampliarà la plantilla de treballadors de l’Ajuntament, 
concretament amb 753 llocs de treball. Informa que aquests 735 llocs es tradueixen en 12 
milions d’euros en el capítol de nou personal, i especifica que 148 es repartiran entre els 
districtes, 318 aniran als sectors centrals i 269 als diferents instituts que té l’Ajuntament. 

Comenta que, en l’àmbit de les inversions, hi ha un creixement del 8% i s’arriba als 429 
milions d’euros. Quant a la política d’ocupació i promoció econòmica, destaca que també 
hi ha un increment del 21,3% i que s’arriba a una partida de quasi 70 milions d’euros. 

Tot seguit, procedeix a comentar el pressupost per al Districte d’Horta-Guinardó, però 
abans matisa que el document que ensenya només té en compte la despesa corrent i, per 
tant, cal recordar que cal afegir-hi les inversions. Fa saber que si s’apliquen uns correctors 
en l’àmbit de la renda i del nombre d’habitants de cada districte, el que s’observa és que 
Horta-Guinardó passa d’un pressupost de 26,4 milions d’euros el 2016 a 26,9 el 2017, la 
qual cosa significa un increment de l’1,9%. Comenta que el pressupost total és de 31 
milions d’euros, tenint en compte les especificitats dels capítols. 

Respecte a l’increment de les partides dels capítols 2 i 4, que són el manteniment de 
serveis i subvencions del districte, assenyala que els assistents tenen la informació a la 
carpeta lliurada. Destaca que els increments estan focalitzats en manteniment de l’espai 
públic, edificis municipals i equipaments. També diu que hi ha un increment en el 
concepte de lloguer material d’infraestructures, que són estructures que necessiten les 
entitats per a la celebració de festes majors i per desenvolupar activitats. 

Subratlla que hi ha un forat que és la despesa que correspondrà a l’entitat que guanyi el 
concurs per gestionar les pistes poliesportives de Can Baró. Afegeix que s’han creat un 
parell de partides simbòliques, de 15.000 euros cadascuna, en concepte de suport 
d’ocupació i empreses, d’una banda, i per a formar una taula de protecció de la memòria 
històrica, de l’altra. 
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Després, assenyala una llista del capítol 6 del pressupost, que inclou la inversió prevista 
per al 2017, que serà de 24 milions d’euros. Comenta que la llista especifica les 
actuacions per barri i en destaca l’equipament de casal de barri Pirineus, la urbanització 
de la plaça de Font d’em Fargues, i una partida genèrica d’equipaments que ha d’englobar 
tot el districte. 

Comunica que hi ha una partida important de 2,8 milions d’euros, que és el Pla de 
manteniment integral d’Horta-Guinardó, que preveu començar cinc obres importants als 
carrers Harmonia, Raimon Casellas, l’avinguda de Can Marcet i un tros de la Clota i de la 
Font del Gos. Matisa que es tracta d’actuacions que duraran dos anys però que la partida 
d’enguany preveu el que es farà durant el 2017. 

Comenta que es preveu una partida de 300.000 euros per al manteniment dels 
equipaments del districte i una altra de contingències del districte, que són 542.000 euros, 
que permet fer petites intervencions als barris. Fa saber que amb aquestes partides s’ha 
pogut obrir la plaça del carrer Tenerife i fer altres actuacions que han comentat els veïns 
en els diversos espais de participació, com ara l’expropiació del carrer Mühlberg o 
l’obertura de la zona de Teodor Llorente. Explica que també es preveu una actuació en 
l’àmbit de jardins, que és el Pla Ravetllat, així com les obres del CEM Mundet, les 
expropiacions de la Font d’en Fargues i Maurici Vilomara, les obres del mercat de la Vall 
d’Hebron i diversos arranjaments, pels quals es preveu una partida de 100.000 euros. 

Respecte al Pla de barris, constata que preveu un pressupost de 12,5 milions d’euros en 
inversions per als anys 2017, 2018 i 2019, i informa que la reunió de l’endemà amb els 
veïns ha de servir per començar a definir les propostes d’actuació en el marc d’aquest Pla 
durant el 2017. 

Parla de les actuacions al barri de Sant Genís, on s’està acabant el camp de futbol, i diu 
que hi ha una partida per als barris de ronda de Dalt pel tema de la cobertura. Ara bé, 
conclou que aquest tema està posat amb cautela i que cal arribar a un acord amb els 
veïns. 

En darrer lloc, comunica que cal tenir en compte que el que ha mostrat era la partida 
d’inici d’inversions, les quals mai no són exactes en el moment de finalització de les obres 
i, per tant, poden variar lleugerament. 

El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, torna a queixar-se 
per la manca de temps per part dels assistents de preparar la seva intervenció per al 
Consell, i tot seguit opina que el govern hauria de fer un anàlisi comparatiu entre els barris 
i identificar els que tenen més mancances. En aquest sentit, retreu que en els 
pressupostos de 2015 i 2016 no hi hagués cap euro destinat a Montbau i que els 100.000 
euros previstos per al 2017 siguin per a la gossera. Mostra la seva incomprensió davant 
del fet que hi hagi dotacions específiques de 100.000 euros i altres de 5 milions d’euros i 
pensa que la dotació per les placetes del carrer Harmonia hauria de ser genèrica. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, 
manifesta que s’ha quedat sorprès davant de la presentació dels pressupostos i es queixa 
perquè només es preveu una partida per al barri de la Teixonera, que és pel mercat. 
Retreu que durant quinze anys no s’hagin fet inversions al barri i també es queixa que el 
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gerent hagi anunciat que l’increment del pressupost respecte l’any anterior era del 20% 
quan, en realitat, és del 5%. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, inicia la seva intervenció tot opinant que 
les línies d’actuació del districte que s’estan presentant són una informació que hauria de 
presentar la regidora. També es queixa del fet que s’hagi convocat amb poc marge de 
temps el Consell Ciutadà i que hagin posat l’Audiència Pública tot seguit. 

Respecte als pressupostos, pregunta el motiu pel qual quan es mira la xifra global 
d’inversions per Horta-Guinardó apareixen 26 i escaig milions i, en canvi, quan es mira el 
desglossament de les inversions, el total suma 24 milions d’euros. 

Demana si les partides de 300.000 euros cadascuna per a les expropiacions de Font d’en 
Fargues i Maurici Vilomara es van executar l’any anterior o si són bianuals, ja que l’any 
anterior van aparèixer també als pressupostos. 

Finalment, pregunta què s’ha fet amb els 2 milions que es van destinar a Torre Garcini 
l’any anterior i manifesta la voluntat d’entendre la partida consignada per al 2017. 

El senyor Miguel Giner, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, pregunta si els 
15 milions d’euros dels quals s’ha parlat per al projecte de cobertura de la ronda de Dalt 
entren en els pressupostos de ciutat o si, al contrari, formen part del districte. 

El senyor Joan demana si els pressupostos compten amb alguna partida per la 
remodelació dels jardins de la Masia de Font d’en Fargues. 

El conseller tècnic respon per temes i, pel que fa al retard en el lliurament de la 
documentació als assistents del Consell, comenta que és fruit d’un canvi de terminis, i fa 
saber que la voluntat del govern era debatre els pressupostos i les línies generals en 
aquest espai abans que se celebrés el Plenari amb els grups municipals. 

Pel que fa a les inversions, recull la crítica que han fet sobre la confusió que en genera la 
seva presentació, i aclareix que el fet que unes estiguin més desenvolupades que altres 
respon a la gestió executiva i interna de l’Ajuntament, per la qual cosa demana que no ho 
tinguin en compte. A més, fa saber que la voluntat del govern és informar sobre totes les 
inversions i que en cap cas vol amagar res. 

Respecte al fet que la regidora no hi sigui present, respon que, com ha comentat al 
principi, s’afegirà en el decurs de la sessió o durant l’Audiència Pública que la segueix, i 
recorda que el govern actual ha complert amb la norma perquè ha convocat un mínim de 
dos consells ciutadans l’any. 

El gerent aclareix que els 26,9 milions d’euros dels quals parlava el senyor Puelles 
responen als capítols 2 i 4 del pressupost, i els 24 milions d’euros són del capítol 6. 

Quant a les expropiacions de Maurici Vilomara, explica que totes són a Font d’en Fargues 
i diu que s’han traslladat del 2016 al 2017 perquè es farà el pagament quan s’acabi 
l’expedient expropiatori. Fa saber que passa el mateix amb Torre Garcini, a la qual van 
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imputar 1 milió d’euros l’any anterior i enguany s’acabarà l’obra amb una despesa total de 
5,5 milions d’euros. 

Respecte a la ronda de Dalt, especifica que els 650.000 euros dels quals s’ha parlat 
formen part dels 15 milions d’euros del pressupost. Aclareix que es tracta d’una partida 
orientativa i comenta que, de vegades, les converses per decidir les actuacions 
s’allarguen tant que el pressupost passa d’un any al següent. 

En darrer lloc, comunica que la masia de Can Fargues no té cap previsió pressupostària 
per al 2017. 

El conseller tècnic anima els assistents a participar en el Plenari del Districte del 7 de 
desembre, ja que es parlarà dels mateixos temes que s’han discutit durant el Consell 
Ciutadà. 

  

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el vicepresident aixeca la sessió a les 19.23 h. 

 

 

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


