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Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 
2017 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

1. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte de nou cartipàs d’àrees 
i territori dels consellers membres de la Comissió de Govern del Districte 

El president llegeix la resolució sobre el nou cartipàs d’àrees i territori dels consellers 
membres de la Comissió de Govern del Districte, que diu: senyor Víctor Valls Andrés, 
conseller portaveu, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, conseller de 
Salut, conseller de Seguretat i Prevenció, conseller de Cooperació Internacional i 
conseller adscrit als barris d’Horta i la Font del Gos, La Clota i Vall d’Hebron; senyora 
Beatriz Martínez Alonso, portaveu adjunta, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i 
Altres Economies, consellera de Memòria i Patrimoni i consellera adscrita als barris del 
Guinardó i el Baix Guinardó; senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, 
conseller de Gent Gran, conseller de Persones amb Discapacitat, conseller de Cultura i 
conseller adscrit als barris de Can Baró, la Font d’en Fargues i la Teixonera; senyor Joan 
Cela Ollé, conseller d’Educació, conseller de Cultura, conseller d’Esports i conseller 
adscrit als barris de Sant Genís dels Agudells i de Montbau; senyora Elena Tarifa Herrero, 
consellera de Feminismes i LGTBI, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i Altres 
Economies i consellera adscrita al barri del Carmel, i senyor Pau González Val, conseller 
per a l’exercici de les funcions assignades al conseller tècnic per l’article 27 de les Normes 
Reguladores de funcionament dels districtes, conseller de Joventut, conseller de Memòria 
i Patrimoni, i conseller d’Òrgans de Participació i de Govern. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia de 15 de febrer de 2018, de cessament de la 
Sra. Julia Calonge Coch (Ciutadans) com a membre del Consell Municipal del 
Districte d’Horta-Guinardó, amb efectes des del 6 de febrer de 2018 

El president informa del cessament de la senyora Julia Calonge Coch com a membre del 
Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó i li agraeix la feina feta en nom de tots els 
consellers i conselleres. 

En aquest sentit, li diu que ha fet una feina excel·lent, que ha treballat amb rigor i de 
manera constructiva, en defensa de les seves idees polítiques i, sobretot, del veïnat del 
Districte. 
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La senyora Calonge, del GMDC’s, agraeix les paraules del president i la paciència que 
han tingut tots amb el Grup Municipal de Ciutadans. A més, afegeix que no és del seu grat 
que l’hagin cessada, que la política no és fàcil i que va entrar-hi sense saber-ne res i se’n 
va sabent-ne més. Tanmateix, explica que el seu cessament no té res a veure amb la 
feina feta al Districte. 

Dóna les gràcies a la senyora Núria Munell per la seva ajuda, sobretot al principi, i també 
a tots els consellers per la relació cordial que han mantingut. Afegeix que seguirà donant 
suport als seus companys de partit al Districte en tot el que pugui. 

Agraeix també la confiança que han mostrat les associacions veïnals al seu partit i diu que 
espera haver estat d’ajuda en alguns temes. 

El president obsequia la senyora Julia Calonge amb una reproducció de la façana del 
Districte en reconeixement de la seva feina, com és tradició a Horta-Guinardó. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Presa de possessió del nou conseller del Districte Sr. Albert Arce Vela 

El president llegeix el decret de l’alcaldessa amb el nomenament del senyor Albert Arce 
Vela com a nou conseller del Districte. 

Seguidament, li pregunta si l’afecta alguna prohibició o incompatibilitat per exercir càrrecs 
públics d’acord amb el que estableix l’ordenament vigent. 

El senyor Albert Arce Vela, del GMDCUP-PA, diu que no. 

El president li formula la pregunta formal de presa de possessió del càrrec. 

El senyor Arce respon que promet el càrrec per imperatiu legal. 

El president dona la benvinguda al nou conseller.  

El Consell se n’assabenta. 

b) Despatx d’ofici 

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

El Consell se n’assabenta. 

c) Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte, en primer lloc, destaca que les primeres actuacions del Pla de 
Barris que no són d’àmbit urbanístic ja estan en marxa als barris de Sant Genís i la 
Teixonera. Insisteix en el fet que el Pla de Barris no implica únicament actuacions 
urbanístiques, que una part molt important de la inversió va adreçada a qüestions 
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educatives, econòmiques, de joventut o de gent gran, que són molt importants, malgrat 
que no siguin tan visibles. 

En aquest sentit, assenyala que ja està en marxa l’orquestra infantil Integrasons, que 
treballa amb nens amb dificultats de Sant Genís i de la Teixonera, i que està obtenint molt 
bons resultats pedagògics, educatius, socials i, fins i tot, de qualitat musical. 

Explica també que el març començarà la licitació per al projecte «Baixem al carrer», 
pensat perquè persones grans que viuen soles i tenen problemes d’accessibilitat puguin 
sortir i passejar pel barri. Indica que la idea és que barris tan envellits com Sant Genís i la 
Teixonera puguin gaudir d’aquest servei perquè la gent gran no quedi aïllada a casa seva. 

Tot seguit, manifesta que el Pla de Barris també ha servit per posar un dinamitzador al 
casal de joves i per activar un nombrós grup de joves a Sant Genís, on el teixit juvenil 
estava força disgregat, perquè participin en la vida associativa del barri. 

Després, parla del projecte de les escoles enriquides, que dóna suport a les escoles en 
aquelles necessitats pedagògiques i educatives que manifesten, com ara treballadors 
socials extres o persones encarregades de temes de psicomotricitat. 

Per tant, conclou que el Pla de Barris actua en el teixit social, en les persones més 
vulnerables, i intenta reduir les desigualtats en tots els àmbits. 

D’altra banda, esmenta actuacions urbanístiques del Pla de Barris que s’iniciaran 
properament, com ara les escales mecàniques a Mare de Déu dels Àngels i Canadencs, 
els entorns del casal de gent gran, el casal de Sant Genís, la connexió entre Sant Genís i 
Montbau a partir de l’Hospital de la Vall d’Hebron i les obres del carrer Tir. 

Seguidament, enumera altres coses que s’han fet i s’estan fent al Districte i que no 
depenen del Pla de Barris, com ara el Bloc 17, a Horta; el projecte de millora per part de 
Parcs i Jardins del parc del Guinardó i la celebració del seu centenari; l’àrea d’esbarjo de 
gossos de la Teixonera; actuacions a la «plaça de l’esvoranc», al barri del Carmel, i el 
projecte Comerç Amic Sense Barreres (Casba), a Sant Genís, sobre accessibilitat al 
comerç.  

Respecte a mobilitat, explica que s’està treballant per recuperar la zona de les bateries 
antiaèries del Carmel per al veïnat, atès que ha esdevingut un lloc molt turístic. En aquest 
sentit, relata que s’han millorat els serveis de la zona amb agents cívics, s’ha instal·lat un 
lavabo perquè l’espai estigui mínimament condicionat, s’ha posat senyalització i que es 
vol fer una àrea verda exclusivament per a residents als carrers Gran Vista i Mühlberg. 

Quant a les obres de la ronda de Dalt, informa que a finals de març es reprendran els 
treballs pròpiament de cobertura i que s’està fent un procés participatiu amb el veïnat per 
definir els usos de l’espai un cop estigui cobert. 

Pel que fa a la superilla d’Horta, comenta que el grup impulsor ja ha avançat els treballs 
previs als diferents projectes previstos en aquest mandat. 

A continuació, esmenta petites obres que s’han fet en els darrers mesos i que cobreixen 
necessitats importants del veïnat, com ara les obres d’urbanització al passatge Ros, la 
protecció de la muntanya i la zona infantil a la plaça de les Pedreres de Can Baró, la 
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semaforització del pas de vianants de Doctor Bové i Penyal, el paviment de la font 
Baliarda, l’arranjament de voreres del carrer Padilla i entorns i l’arranjament i la creació de 
la pista de patinatge al carrer Sardenya. 

Finalment, convida tothom al Replaçart de la plaça Pastrana, el diumenge 4 de març, i als 
diferents actes del 8 de març. 

El senyor Albert Arce Vela, del GMDCUP-PA, celebra que el Govern municipal hagi fet 
cas de les reivindicacions de la plataforma Defensem Bloc 17 i que aquest edifici finalment 
pugui seguir fent les activitats que feia fins ara. Afegeix que és una victòria de 
l’associacionisme i del moviment okupa envers els especuladors, i una mostra del poder 
que té el poble si s’organitza. 

En aquest mateix sentit, diu que l’obra social de la PAH ha demostrat que el dret a 
l’habitatge es defensa ocupant pisos buits i que també s’ha vist que si les entitats 
s’organitzen són més poderoses que els voltors que volen vendre la ciutat, representats 
en el plenari per PSC, PP i Ciutadans, és a dir, els del bloc del 155.  

Així mateix, explica que el seu grup apostava per l’expropiació, però que un cop més s’ha 
constatat que les institucions i les lleis estan dissenyades per afavorir els poderosos i els 
especuladors. 

En resum, apunta que estan satisfets per haver pogut salvar el Bloc 17 i que encara els 
omple més de satisfacció veure com es glaça el somriure a la bancada dels representants 
dels especuladors, que són Ciutadans i el PP, que estan acostumats a veure com els 
seus sempre guanyen davant de les classes populars. 

D’altra banda, lamenta les declaracions i la desconeixença sobre aquesta qüestió que ha 
mostrat el professional de la política Alberto Fernández Díaz, que viu de la menjadora 
pública des del 1999, el qual ha manifestat que l’alcaldessa ha regalat el Bloc 17 a Arran, 
que és l’organització juvenil de l’esquerra independentista. Assegura que aquest 
comentari demostra que l’única intenció és intoxicar i fer demagògia, atès que el Bloc 17 
ha sigut la veu del Consell de Joventut durant trenta anys, l’única entitat que resisteix a 
Barcelona des dels anys vuitanta i de la qual formaven part també les joventuts del PP, 
que en van ser expulsades per impagament de quotes. 

Tot seguit, apunta que el Bloc 17 no només alberga les vint-i-cinc entitats juvenils que 
aglutina el Consell de Joventut, sinó que també hi desenvolupen activitats el casal popular 
La Mercè, La Carnisseria, l’Ateneu Popular La Bugadera, els Diables d’Horta, entre 
d’altres, i també l’esquerra independentista, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, 
Arran, Endavant, Òmnium i els CDR. 

Finalment, diu que se seguiran reunint al Bloc 17, que espera que al proper mandat se’n 
pugui aconseguir la gestió ciutadana i que no es repeteixi mai més l’especulació, ni al 
Districte ni enlloc. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, afirma que el Govern ara s’afanya a fer tot 
el que no ha fet en els tres darrers anys, perquè s’acosta el final de mandat. 

Opina que la compra del Bloc 17 és una altra concessió més a la CUP-PA, atès que forma 
part dels ocupants d’aquest edifici, i pensa que hauria estat més lògic fer servir els diners 
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que ha costat per a habitatge social i no per finançar seus gratuïtes d’entitats amigues. En 
aquest sentit, considera que aquestes cessions municipals són una burla a les entitats 
socials i de barri que han de pagar un lloguer per poder desenvolupar la seva activitat i a 
les que esperen que el consistori els cedeixi un local buit. 

D’altra banda, denuncia que les polítiques de mobilitat del Govern provoquen embussos 
als carrers de Barcelona i del Districte. Per això, proposa a la regidora que en comptes 
d’apujar les tarifes del transport, millorin la xarxa de transport públic, que exigeixin a la 
Generalitat que acabi la línia 9 del metro, a més de reclamar-li els diners que no ha pagat, 
i que facin una política de bicicleta amb sentit comú, perquè s’han fet carrils bici de 
manera caòtica que provoquen problemes de circulació i que, fins i tot, posen en risc els 
mateixos ciclistes. 

Així mateix, demana a la regidora que es facin més aparcaments i es rebaixin les tarifes 
del transport públic. A més, retreu que l’alcaldessa es desplaci en cotxe oficial i no en 
transport públic com s’havia fet creure als barcelonins al principi del mandat. 

A continuació, critica que Horta-Guinardó sigui el tercer districte amb menys inversió i 
considera insuficients els 16 milions d’euros previstos per al 2018, i més tenint en compte 
les condicions precàries dels barris. Pregunta per què s’hi inverteix tan poc. 

Seguidament, denuncia que la Guia fiscal del contribuent 2018 només es pot consultar en 
castellà a través d’un enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament i que els fullets informatius 
que envien al veïnat només són en català. Recorda que les dues llengües són oficials i 
que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va anul·lar 
alguns articles sobre la preferència del català a l’Ajuntament. 

En darrer lloc, mostra el seu desgrat pels rètols reivindicatius de les parets i les plaques 
dels carrers de la ciutat i, en concret, del Districte. Critica que quan van aparèixer 
banderes i fullets enganxats de signe espanyol es van afanyar a netejar-los i que, en 
canvi, fa més de cinc mesos que conviuen amb cartells reivindicatius que ningú neteja. 
Afegeix que això demostra que la senyora Colau i el Govern estan a favor de la 
independència per molt que ho vulguin maquillar. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, apunta que tenen dubtes seriosos 
sobre alguns projectes estratègics per al territori i que els preocupa que projectes 
impulsats pel Partit dels Socialistes quan era al Govern quedin oblidats o força paralitzats. 

Exposa que ja des de l’oposició el PSC va voler pactar i negociar els pressupostos i que, 
per això, va posar sobre la taula diferents propostes i al·legacions, com ara congelar el 
preu del transport públic, una partida per connectar el tramvia, una proposta ambiciosa 
per a la reactivació econòmica i 15 milions d’euros per a la cobertura de la ronda de Dalt. 
Tanmateix, lamenta que es rebutgessin totes. 

Subratlla que cal complir la reivindicació històrica de les cinc associacions veïnals de 
cobrir la ronda del tot i que per fer-ho cal impulsar el compromís polític que insta el 
Govern a aconseguir un acord de ciutat en el termini de tres mesos. 

Pel que fa a educació, planteja que potser es construiran deu escoles bressol, però que 
en l’etapa del senyor Hereu se’n van fer quaranta, la majoria ja planificades durant les 
etapes del senyor Trias i del senyor Hereu. Lamenta també els problemes que hi ha amb 
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les escoles Àngels Garriga, Coves d’en Simany i Estel i que encara no hagi calendari per 
la construcció de l’escola Teixonera. 

Seguidament, parla dels projectes pendents, com la reforma de la rambla del Carmel i la 
intervenció a la «plaça de l’esvoranc». Pel que fa a habitatge i equipament, manté que 
segons els informes, en els tres anys de mandat de la senyora Colau, s’han construït 
menys pisos socials que durant els mandats del senyor Trias i del senyor Hereu i que els 
preus del lloguer s’han disparat. També reclama que es faci la tercera fase de les placetes 
de Montbau i els projectes promesos al veïnat de la Font del Gos. 

D’altra banda, manifesta que el veïnat està indignat perquè s’implanten carrils bici sense 
consultar ningú i treuen places d’aparcament. 

Demana que es respongui un prec del PSC sobre l’anunci que va fer el Govern sobre la 
Vall d’Hebron i la Llosa. 

Després, pregunta si l’execució del Pla de barris és del 3%. Quant a la Campa vol saber la 
data d’inici i la de finalització previstes. Fa avinent també que els atletes ja no volen més 
reunions i processos participatius, sinó que s’executi el que està acordat. 

En darrer lloc, indica que queda poc més d’un any de mandat i que el veïnat dubta que es 
compleixin les expectatives que s’han creat amb els processos participatius. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, en primer lloc, felicita les entitats juvenils 
del barri d’Horta perquè gràcies a la seva mobilització el Govern del Districte ha 
materialitzat la compra del Bloc 17. 

En aquest sentit, manifesta que el seu grup sempre ha donat suport a aquesta causa i que 
celebra que s’hagi preservat aquest espai per al jovent. A més, mostra la seva satisfacció 
perquè s’ha demostrat que la gent jove és capaç de mobilitzar-se per causes justes, la 
qual cosa és una bona notícia en aquests moments tan importants per al futur del país i 
per a la construcció de la república. 

Demana també solucions urgents per a altres immobles del Districte de gran valor 
patrimonial, com ara la rehabilitació del palau Desvalls del Laberint d’Horta o el procés 
d’expropiació de la Torre Garcini, al Guinardó, i de la casa del fotògraf, a la plaça Eivissa, 
etc. 

D’altra banda, denuncia que TMB encara no ha posat la marquesina a la parada de bus 
de l’entrada del barri de la Font del Gos i que la freqüència de pas del bus és insuficient.  

Així mateix, critica l’endarreriment en les actuacions previstes a la Font del Gos i que 
sempre se’n doni la culpa als altres, al Consorci de Collserola, la Generalitat, les 
elèctriques, etc. Demana que es compleixin les promeses i que en cas que no sigui 
possible, que s’informi amb total transparència i es faciliti tota la informació disponible, que 
és el que reclamen els ciutadans. 

Quant al Pla de barris, reitera que estan d’acord que es destinin 15 milions a Sant Genís i 
a la Teixonera. Tanmateix, apunta que les associacions veïnals d’aquests dos barris estan 
descontentes per la lentitud del procés de participació i perquè encara no s’han concretat 
la majoria d’actuacions. També posa en dubte que el Govern tingui temps de fer efectius 
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els 15 milions en el mandat actual. Afegeix que barris com Montbau també necessiten 
inversió, especialment en accessibilitat i equipaments.  

Respecte a la ronda de Dalt, assenyala que el tram que es preveu cobrir durant aquest 
mandat és del tot insuficient. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, agraeix la feina política exemplar i 
compromesa socialment que ha dut a terme a Horta-Guinardó la fins ara portaveu de 
Ciutadans, la senyora Julia Calonge, la qual considera una companya i amiga lleial i 
capaç. 

D’altra banda, pensa que la convivència ha anat degenerant en el Districte i que és un 
valor molt important que cal preservar, perquè suposa compartir amb respecte i solidaritat 
el dia a dia amb persones que no sempre pensen igual. 

Manifesta que la convivència ha de ser una prioritat pel Govern, per la qual cosa ha de 
mantenir la neutralitat política de l’espai públic. Per això, diu que sorprèn que a vegades 
es col·loquin pancartes de caire ideològic i partidista que ni de bon tros comparteix tot el 
veïnat a la seu del Districte, que és la casa de tots. 

En aquest sentit, critica que es denunciï una gran pintada política en una plaça i que es 
trigui uns quants mesos a netejar-la. Assegura que els carrers del Districte estan plens de 
cartells, pintades a les façanes, als arbres i altres llocs no autoritzats, i que hi ha la 
percepció que els carrers d’Horta-Guinardó s’estan degradant per manca de neteja i de 
seguretat. A més, assegura que tot això suposa un increment del cost dels serveis de 
neteja a tots els contribuents. Afegeix que, en aquest sentit, hi ha la sensació de paràlisi 
de l’acció política del Govern. 

D’altra banda, es pregunta si el veïnat del Districte pot estar més tranquil i esperançat ara 
que fa tres anys respecte a la resposta que dona el Govern del Districte a les seves 
demandes. Diu que la contesta és que no, perquè el Govern municipal està paralitzat per 
la pèrdua de la moció de confiança i per la impossibilitat d’aprovar els pressupostos, la 
qual cosa assegura que acabaran pagant els que viuen a Horta-Guinardó. 

A continuació, manifesta el seu suport a la compra del Bloc 17 sempre que el preu, 
inclosa la reforma, estigui dins dels paràmetres de qualsevol equipament públic. 
Tanmateix, mostra la seva sorpresa per la rapidesa amb què el Govern ha trobat els 
diners per fer aquesta compra i que, en canvi, es neguin partides pressupostàries 
necessàries per a altres demandes veïnals. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, en primer lloc, recorda els presos 
polítics i en demana la llibertat. 

En segon lloc, pel que fa al Bloc 17, celebra la mobilització de la gent i de les entitats 
d’Horta i que, finalment, el Govern hagi comprat aquest equipament. Diu que ara cal fer 
una inversió per adequar els espais. 

Demana a la regidora que es faci un pla d’equipaments de districte, amb una estructura i 
un full de ruta perquè no calgui fer actuacions reactives quan es posa a la venda una peça 
del patrimoni del Districte, atès que és l’erari municipal qui en surt perjudicat. 



 
 
 

69 

D’altra banda, quant al Pla de Barris, manté que les principals associacions veïnals i els 
interlocutors que té el Govern per a aquest tema estan molt decebuts. Comenta que al 
seu grup sempre els ha creat dubtes perquè és un pla fluix en inversions que no 
contempla totes les necessitats dels barris. Així mateix, diu que s’està acabant el mandat i 
que les associacions veïnals de Sant Genís i la Teixonera es queixen de manca de diàleg 
i que els processos participatius aturen el desenvolupament del pla. Insisteix que moltes 
de les obres no començaran fins al juny o al setembre i que s’esgota el temps per fer les 
actuacions a què es van comprometre. A més, afirma que hi ha una situació territorial 
injusta, perquè l’acció municipal oblida barris com Montbau o la Font del Gos, que tenen 
també moltes necessitats. 

Pel que fa a mobilitat, demana un esforç addicional a la regidora perquè el veïnat de la 
Font del Gos pugui tenir marquesines i disposi de bus que l’apropi a casa seva. 

La regidora reitera que la voluntat del Govern ha estat sempre mantenir els usos del Bloc 
17, tot i que els hagués agradat que fos per una altra via i no la compra. Subratlla, a més, 
que si la Generalitat hagués fet valdre el seu dret d’usdefruit, l’Ajuntament potser no 
l’hagués hagut de comprar. 

Així mateix, explica que a Horta no hi havia cap equipament juvenil públic perquè no feia 
falta, ja hi havia el Bloc 17. Defensa que quan l’Ajuntament va veure que aquest 
equipament perillava, va començar a actuar, tot i que desmenteix que ho fes de manera 
reactiva, atès que ja existeix un pla d’equipaments que especifica que a Horta hi ha 
d’haver un espai juvenil. Així mateix, comenta que la compra finalment no ha sortit tan 
cara, perquè han comprat per sota del preu de sortida, que moltes entitats els demanaven 
que paguessin ràpid, però que la voluntat del Govern era fer la negociació al més eficaç 
possible. 

Quant al Pla de Barris, manifesta que hi ha moltes actuacions en curs i que es podran 
veure abans no acabi el mandat. Argumenta que la participació és molt important, 
especialment en casos com el de la Campa, en què hi ha entitats amb diferents opinions 
sobre què s’hi ha de fer. 

D’altra banda, retreu al PDeCAT que digui que 15 milions és una dotació minsa tenint en 
compte que quan governaven van eliminar la Llei de Barris i per aquest motiu ara 
l’Ajuntament ha de fer un gran esforç. A més, lamenta que la Generalitat hagi deixat de fer 
totes les seves accions de Govern a Barcelona. 

Assegura també que el projecte de la Font del Gos està aturat a la Generalitat, que 
l’Ajuntament ja tenia el projecte i la dotació pressupostària per actuar-hi. 

Quant als carrils bici, reitera que sempre és la mateixa retòrica en contra de la mobilitat 
sostenible, que no és un tema que afecti gaire el Districte, perquè té moltes pendents i no 
n’hi ha gaires. I assenyala que els embussos no els causen les bicicletes, sinó els cotxes, 
i que cal fer una ciutat amb menys mobilitat privada. 

Finalment, assegura que estan fent la feina i que aviat es veuran moltes actuacions. 

El senyor Arce diu al Grup de Ciutadans que continuaran sortint al carrer i se seguiran 
reapropiant de l’espai públic, seguiran construint emancipació nacional i social, i tornaran 
a pintar reclamant la llibertat dels presos polítics. 
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D’altra banda, respon al conseller del PP que el Bloc 17, a més de ser la seu d’Arran, és 
també la de tot l’associacionisme juvenil del Districte, i li retreu que potser se sentirien 
més còmodes amb els usos que tenia el 1975 quan era una caserna de la Falange. 
Assegura, però, que ara és un espai antifeixista i que sempre ho serà. 

En darrer lloc, manifesta que si es vol mobilitat no privada, cal abaixar el preu del bitllet 
del transport públic. 

El senyor Conde, en primer lloc, pregunta a la regidora com és que fa quinze dies que 
està paralitzat el carril bici del carrer Camèlies, entre Sardenya i Font Castellana. 

En segon lloc, pregunta si es té intenció de reactivar el PEMU del carrer Aiguafreda. 

En tercer lloc, lamenta que el projecte que ha anunciat el Govern per a la rambla del 
Carmel per un import de 10 milions sigui per al proper mandat, que no s’hagi fet res 
abans, només alguna reunió. 

En quart lloc, critica que el Govern només pensi en el tramvia i que en aquest mandat tan 
sols dediqui 15 milions a la cobertura de la ronda de Dalt, i més, tenint en compte que és 
urbanísticament i econòmicament possible i socialment necessari. 

La senyora Carmona assegura que hi ha una gran contradicció entre el discurs de la 
proximitat i la realitat de les accions gestionades des de la Casa Gran. Afegeix que 
s’acaba el mandat, un any que es farà molt llarg, i el veïnat continua esperant grans 
actuacions que no arriben, però no per responsabilitat dels tècnics, sinó per la manca de 
rumb polític del Govern. Insisteix que l’agenda municipal es va veure afectada pel procés 
secessionista durant l’últim trimestre del 2017, amb la conseqüent ruptura del pacte de 
govern d’esquerres amb el Partit dels Socialistes, un pacte que diu que, en principi, 
s’havia blindat per evitar que Barcelona es veiés afectada per culpa de la qüestió 
identitària. 

El senyor Reig retreu a la regidora que hagi donat a entendre que l’usdefruit estava vigent 
durant les negociacions, cosa que no és certa, estava caducat des del 2009. Assenyala 
que el 2009 l’Ajuntament podria haver intentat fer un conveni propi i no ho va fer. Per això, 
apunta que, en tot cas, les culpes serien compartides i no de la Generalitat.  

I en el cas de la Font del Gos, demana transparència, que es digui exactament per quins 
motius està aturat el projecte. 

Quant a l’esvoranc del Carmel, celebra que s’hi comenci a actuar i que la Generalitat 
avanci per fer-hi un equipament de barri. 

Finalment, apunta que encara que es facin totes les àrees d’esbarjo per a gossos 
previstes continuen sent insuficients, que com a mínim hi hauria d’haver una gran àrea 
d’esbarjo per barri. 

El senyor Ortiz demana que la posada en marxa de l’equipament d’Horta sigui 
transparent, pública i participativa i que s’hi sentin incloses totes les entitats, i que no 
s’acabi convertint en la seu d’alguns partits polítics. 

Quant al projecte Casba, comenta que espera que s’ampliï a tots els barris del Districte. 
En aquest sentit, creu que l’objectiu d’aquest projecte ha de ser redissenyar i aplicar un 
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pla global de ciutat per a la reforma i l’adaptació en accessibilitat de tots els comerços 
d’Horta-Guinardó, i que ha d’incloure incentius i acompanyament al petit comerç. 
Tanmateix, reitera que cal voluntat política, mesures i pressupost. 

El senyor Puelles diu a la regidora que ha d’assumir responsabilitat, que no pot donar 
sempre la culpa als altres del que passa al Districte, que és ella qui ha trencat el consens 
referent a la ronda de Dalt i que és ella qui no construirà cap escola a Horta-Guinardó ni 
tampoc cap habitatge públic. Afegeix que si el Govern no busca complicitats, s’estavellarà. 

La regidora respon al conseller del PP que té molta barra d’acusar-los d’assumir el deute 
de la Generalitat pel que fa al transport públic quan és l’Estat qui ha reduït a la meitat la 
seva aportació des del 2010, amb la qual cosa encara que l’Ajuntament hagi incrementat 
un 80% la partida no pot arribar a per tot. 

Seguidament, reconeix que les altres administracions catalanes també han incrementat 
l’aportació, però diu que no tant com l’Ajuntament. Anima la Generalitat que, en comptes 
d’augmentar un 20%, apliqui un increment del 80% a la partida per al transport públic. 

En darrer lloc, indica que potser a alguns grups polítics se’ls farà llarg l’any, perquè veuran 
com el Govern compleix les promeses, malgrat ells vulguin fer creure que no. 

El Consell se n’assabenta. 

A les 19:36 el conseller Albert Arce Vela abandona la sala i no torna en la resta de la 
sessió. 

d) Mesures de govern 

6. Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó 2018-2022 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i Altres 
Economies, en primer lloc, expressa la seva satisfacció per poder presentar el Pla de 
desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó, un treball conjunt del Districte amb 
Barcelona Activa i també amb molts altres agents i entitats del territori. 

Explica que el pla és un instrument per impulsar el desenvolupament local d’Horta-
Guinardó i generar activitat econòmica equilibrada i sostenible, ja sigui amb intervencions 
impulsades des de l’Administració, el teixit social i comunitari o l’econòmic. 

Seguidament, assenyala que el pla consta, en primer lloc, d’una diagnosi de la situació 
socioeconòmica; després, hi ha una identificació de les potencialitats, i, en tercer lloc, 
recull les línies estratègiques i les mesures. 

Indica que els quatre eixos que conté el pla són desenvolupament i economia de 
proximitat, ocupació de qualitat, nou lideratge públic i economia social i solidària, i que 
dins d’aquests quatre eixos hi ha set línies estratègiques d’acció, que inclouen trenta-tres 
mesures, amb projectes i accions concretes. 

Seguidament, explica que les dues primeres línies estratègiques són promoure la 
diversitat comercial i el comerç de proximitat, amb mesures com actualització de l’inventari 
d’establiments comercials del Districte, accions de millora de competitivitat, etc., i impulsar 
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i promoure l’activitat econòmica sostenible i de qualitat, amb mesures com la realització i 
l’explotació d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori, la creació d’un 
coworking amb retorn social, etc. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i Altres 
Economies, presenta la resta de línies estratègiques. Exposa que la tercera línia pertany a 
l’eix d’ocupació de qualitat, i és fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur, 
amb mesures com l’increment de l’atenció al veïnat en desocupació, accions de formació 
transversal, etc. 

Seguidament, indica que la quarta línia és promoure el treball digne, amb mesures com 
generar coneixements sobre precarietat laboral, entre d’altres. 

Llavors, apunta que la cinquena línia també és dins de l’àmbit de l’ocupació de qualitat, i 
és elaborar i mantenir un mapa de recursos ocupacionals i un altre de recursos formatius 
del Districte i impulsar la xarxa de foment de l’ocupació. 

Dins l’àmbit del nou lideratge públic, especifica que hi ha mesures de contractació pública 
responsable, etc. 

I la darrera línia assenyala que és la de promoure i impulsar l’economia social i solidària 
d’Horta-Guinardó. 

Finalment, apunta que algunes coses d’aquest pla, que es desenvoluparà fins al 2022, ja 
s’estan desenvolupant i que altres accions s’aniran treballant en els propers anys. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, en primer lloc, opina que el Pla de 
desenvolupament econòmic és poc ambiciós a l’hora de fomentar els emprenedors i de 
potenciar el comerç del Districte, tanmateix, considera importants les accions relacionades 
amb l’atur, especialment les que poden millorar la situació de persones més grans de 
quaranta-cinc anys aturades i amb poca formació. 

D’altra banda, lamenta que el pressupost d’1,25 milions d’euros l’any sigui orientatiu i no 
detalli cada una de les accions. En aquest sentit, afirma que el seu grup vigilarà que 
s’executi el pressupost previst. 

Denuncia que no hi ha hagut participació. 

Finalment, fa tota una sèrie de preguntes relacionades amb el foment de l’ocupació juvenil 
de qualitat i de la competitivitat del teixit comercial i sobre el pressupost que s’hi destinarà. 
També demana que s’expliqui amb més detall la dinamització industrial, els objectius i el 
pressupost. 

La Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, en primer lloc, dona les gràcies a tothom que ha 
ajudat a impulsar el pla, especialment a Barcelona Activa. 

Seguidament, expressa el seu acord total amb la diagnosi i amb bona part de la visió de 
futur. Tanmateix, diu que la presentació arriba tard i que hi manquen bastants elements. 
En aquest sentit, apunta que farà algunes consideracions sobre els eixos, el pressupost i 
l’avaluació del pla. 
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Quant als eixos, argumenta que no recullen suficientment l’estratègia de reforç i projecció 
del comerç de Barcelona 2017-2019, ja que no es tenen en compte, per exemple, 
fórmules de dinamització comercial com les APEU. 

Està d’acord que l’especialització que el Districte pot tenir en educació i salut constitueix 
una potencialitat molt important des del punt de vista de l’estratègia econòmica, però 
pensa que en el pla no hi ha mesures que aprofitin la Vall d’Hebron i la Universitat de 
Barcelona com a tractors d’innovació. 

Seguidament, fa palès que en el pla només hi ha dues mesures en relació amb el 
lideratge públic i diu que això els preocupa. 

D’altra banda, demana que es doni el pressupost detallat i que no s’hi imputin mesures 
com el Pla de Barris de Sant Genís i la Teixonera. També subratlla que cal que el pla 
inclogui indicadors per poder saber, d’aquí al 2022, quin impacte han tingut les actuacions 
dutes a terme. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, afirma que és un pla molt genèric, que 
s’han agafat mesures de l’estratègia per a l’ocupació de Barcelona i del Pla d’ocupació 
juvenil, però que no hi ha gairebé cap novetat. 

Tot seguit, afirma que aquest pla no recull moltes qüestions, per exemple, en l’àmbit 
educatiu, com ara quina és l’estratègia del Districte per fomentar xarxes entre els diferents 
actors d’educació, formació professional, empreses del territori, Barcelona Activa, etc., 
perquè tots comparteixin objectius i recursos; quants alumnes d’FP Dual que estudien al 
Districte després acaben treballant en una empresa de la zona, o qui posa en contacte els 
centres de formació professional i el teixit productiu de tots els barris, entre d’altres. 

Critica també que el document no contingui res de turisme sostenible, tal com han fet 
altres districtes, que han vinculat comerç de proximitat amb turisme i amb cultura, han 
inclòs eixos comercials en els mapes turístics que es reparteixen, etc. 

Després, apunta que els ha sorprès que el pla no parli de nous oficis vinculats a les noves 
tecnologies. 

Finalment, emplaça el Govern a ser més agosarat en les seves propostes perquè tinguin 
un impacte real en el comerç del Districte i en la contractació de persones de col·lectius 
desafavorits. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer de lloc, agraeix la feina feta pels 
serveis tècnics del Districte i de Barcelona Activa. Diu que creu que són positives totes les 
iniciatives adreçades a millorar el nivell de vida del veïnat d’Horta-Guinardó, que gairebé 
tots els indicadors socioeconòmics del Districte estan per sota de la mitjana de la resta de 
la ciutat pel que fa a atur, a educació, a equipaments sanitaris, etc. 

D’altra banda, manifesta que el document sembla més una recopilació de plans i informes 
d’anàlisis i diagnòstics que no pas un pla de desenvolupament econòmic, atès que hi ha 
poques concrecions i les mesures no porten associades partides pressupostàries 
concretes. A més, assenyala que no és realista, perquè qüestions com l’atur, millorar les 
condicions i les desigualtats s’han de tractar amb accions globals en l’àmbit de tot 
Barcelona i en col·laboració amb totes les administracions. 
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Puntualitza que estan d’acord amb l’economia social i col·laborativa, però que ha de ser 
una part complementària, juntament amb altres sectors econòmics. 

Argumenta que no s’especifica el pressupost global, que es parla d’un import anual mínim 
inicial d’1.250.000 euros, però que inclou també les actuacions d’activació econòmica del 
Pla de Barris i que no les coneixen, igual que també desconeixen les altres fonts de 
finançament addicional que s’esmenten en el pla. 

Finalment, conclou que és una pla sense actuacions concretes i sense un pressupost 
precís. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, valora la feina feta per Barcelona 
Activa, tanmateix, creu que s’han perdut gairebé tres anys, perquè no s’ha atès 
correctament la promoció econòmica al Districte. Opina que cal afavorir la contractació 
social i sostenible, però s’ha de tenir clar que tota l’economia i tota l’activació econòmica 
ha de ser social, responsable i sostenible.  

Pregunta que, després del trasllat dels Laboratoris Esteve, l’empresa més important a 
Horta Guinardó, quines accions s’han fet, quines alternatives es poden donar al solar i 
quines mesures s’estan prenent perquè no es perdi teixit econòmic al Districte. 

La senyora Tarifa subratlla que moltes de les accions del pla ja s’estan fent pràcticament 
des de principis de mandat, malgrat que el Pla posi 2018-2022. 

Seguidament, especifica que l’avaluació serà anual i hi haurà indicadors. Afegeix que hi 
ha programes d’àmbit de ciutat relatius a comerç que també s’estan aplicant al Districte. 

En darrer lloc, explica que s’ha creat al barri de la Vall d’Hebron una taula d’esport i salut 
on tots els actors es reuniran per elaborar projectes per al territori, i que també hi ha un 
projecte per posar en contacte empreses de la zona amb veïns i veïnes en situació d’atur. 

El Consell se n’assabenta. 

7. Del Consell Escolar Municipal d’Horta-Guinardó al Consell Educatiu de Districte 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller d’Educació, exposa que aquesta mesura pretén que el 
Consell Escolar esdevingui un consell educatiu, que garanteixi uns serveis públics 
educatius articulats al voltant d’una estratègia comuna i compartida per reduir les 
desigualtats i millorar la cohesió social, que tots els centres que reben fons públics tinguin 
els mateixos drets i obligacions, que no sigui possible la segregació per sexes, origen 
social o per llengua. Un altre objectiu diu que és impulsar la participació de la comunitat 
educativa i la corresponsabilitat dels diferents agents socials. 

Assenyala que cal replantejar el Consell Escolar Municipal dels districtes, i que per fer ho 
caldrà treballar amb els centres públics i concertats, amb el seu alumnat, el professorat, 
els representants dels consells escolars de centre, les associacions d’estudiants, les AFA, 
etc. 

Així mateix, afirma que aquest nou plantejament fa que s’hagi de revisar i ampliar la 
composició del Consell Escolar Municipal i que consideren important incloure-hi l’educació 
formal, l’educació infantil, primària i secundària obligatòria i l’educació en el lleure, entre 



 
 
 

75 

d’altres. Pel que fa a les entitats, diu que se seguiran els criteris que marca la normativa. I 
respecte a l’Administració pública, indica que hi seran presents l’Ajuntament de Barcelona 
i l’administració educativa que forma el Consorci d’Educació. 

Destaca que el Consell Municipal Educatiu d’Horta-Guinardó vetllarà per potenciar la 
col·laboració entre l’Administració educativa, l’Administració municipal i el Districte en 
benefici de l’educació del territori. Seguidament, enumera les cinc tasques i els cinc 
objectius que té el consell. 

Comenta que el Consell Educatiu de Districte ha de desenvolupar a escala territorial les 
mateixes funcions que el Consell Escolar Municipal desenvolupa al conjunt de la ciutat.  

Per tant, conclou que aquesta mesura de govern intenta establir les bases, a partir d’una 
diagnosi sobre els buits de participació, per plantejar la composició a nivell quantitatiu i 
qualitatiu afegint els ensenyaments no obligatoris, no formals i en el lleure. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, assenyala que estan d’acord a fomentar 
una educació inclusiva al llarg de la vida i amb la innovació pedagògica i educativa, però 
demana que la mesura sigui més concreta i no tan teòrica, perquè l’important és triar els 
instruments per poder fer tot això realitat. 

D’altra banda, valora positivament la coordinació entre el Consell Educatiu de Districte i el 
Consell Escolar Municipal de Barcelona per donar respostes globals i evitar duplicitats. 
Pensa que a més d’incloure-hi les associacions d’estudiants, les entitats de lleure i les 
entitats cíviques, també s’hauria de donar veu a l’educació especial i a l’educació privada. 

A continuació, diu que el Govern ha de fer més esforços en l’àmbit educatiu, atès que no 
s’ha ofert cap solució a les 3.473 famílies que no han obtingut plaça d’escola bressol per 
al curs 2017-2018. Afegeix que cada any incrementa el nombre d’alumnes que es queden 
sense plaça. Diu també que al Districte hi ha pendent un IES, institut d’educació 
secundària, i un CEIP, centre d’educació infantil, primària i secundària. 

Finalment, posa en relleu que el Govern municipal va presentar un pla d’escoles bressol 
2016-2020 insuficient, ja que només pretenia crear 847 places en quatre anys. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta que el conseller Cela no ha 
explicat res de nou, que simplement és una mesura per canviar el nom al Consell Escolar 
de Districte. 

Assenyala també que la reflexió que ha fet el conseller ja estava recollida en el balanç i 
perspectives dels consells escolars municipals de districte de l’any 2000 i en les bases per 
a l’elaboració del projecte educatiu de ciutat del 2012 al 2015. Demana que s’informi de 
com s’organitzarà el diagnòstic i que es recullin les aportacions tècniques i les 
consideracions que es fan en el Consell Escolar de Districte cada dia. 

En aquest sentit, indica que troba a faltar idees que tinguin en compte també el vincle que 
s’ha de produir entre el Consell Escolar i altres consells sectorials. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta que estan a favor de la 
mesura, perquè creu que el canvi de Consell Escolar Municipal a Consell Educatiu de 
Districte farà que hi hagi representades més entitats. 
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El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, comenta que el seu grup també va participar 
en el reglament del Consell Escolar Municipal de Barcelona i que hi va fer al·legacions en 
el sentit que cal que hi hagi un gran pacte en educació que serveixi per a una generació, 
no només per a una legislatura. 

Destaca que des de Ciutadans pensen que és molt important i necessari treballar des del 
Districte en un consell escolar propi per debatre propostes i queixes amb tots els actors i 
també per saber de primera mà la realitat educativa d’Horta-Guinardó. 

D’altra banda, opina que el Govern municipal ha de garantir una educació plural i neutral, 
que no sigui partidista, i que, a més de transmetre coneixement, fomenti la capacitat de 
crítica. Subratlla també que és molt important que hi hagi coordinació entre el món 
educatiu i el món laboral, i que des del conjunt de les administracions, es faci un 
seguiment de l’escolarització, amb programes de lluita contra l’absentisme, per garantir la 
continuïtat del procés educatiu. Així mateix, diu que cal respectar escrupolosament els 
processos d’admissió de l’alumnat. 

En resum, exposa que en el Consell Escolar cal fer un treball que impliqui la promoció de 
valors com la diversitat, l’autonomia dels alumnes i dels centres, i que a la vegada es 
promogui un treball continu en xarxa de la comunitat educativa. 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, manifesta que la mesura de govern de 
modificació del Consell Escolar per Consell Educatiu és adient, malgrat que considera que 
conté algunes incoherències. 

Reconeix que amb la modificació el Consell serà més dinàmic i hi haurà un increment de 
la participació, tanmateix, critica que els inspectors d’educació perdin la qualitat de 
membres de ple dret que tenien. En aquest sentit, diu que aquesta decisió respon només 
a una voluntat política d’apartar els inspectors, per la qual cosa la posició del Grup 
Demòcrata no és favorable a aquesta reforma, ja que els inspectors són una figura clau 
del món educatiu. 

El senyor Cela informa al representant del PP que les escoles d’educació especial sí que 
participen en el Consell. Quant a les escoles privades, afirma que probablement ni elles 
mateixes hi voldrien participar, per tot el que es demana d’equitat, de preus públics, etc. 

Tot seguit, respon a la senyora Galán que s’ha fet un canvi important quant a participació, 
perquè s’hi ha inclòs les escoles bressol i el lleure, que són dos elements molt importants. 

Quant a les escoles bressol, manifesta que només vol fer la reflexió que què passaria si 
l’Ajuntament no n’hagués fet, perquè el Govern de la Generalitat no ha posat ni un euro 
per a aquest tema des del 2011. 

En darrer lloc, respon al senyor Pérez que els inspectors sí que són membres de ple dret 
del Consell Escolar. 

El Consell se n’assabenta. 
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C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

8. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de La Clota, 
reordenació, d’iniciativa municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, explica que presenten 
aquest pla amb l’objectiu d’ajustar l’ordenació de les finques i els sistemes i reordenar els 
volums en relació amb les determinacions del Pla de millora urbana vigent del 2008 i el 
projecte de reparcel·lació de l’any 2010, sense alterar ni els aprofitaments de les finques 
resultants ni les adjudicacions. 

Seguidament, apunta que la modificació potencia els valors paisatgístics de la riera de 
Can Marcelí i el camí de Sant Cebrià, al barri de la Clota. Indica que l’informe va 
acompanyat d’imatges en què es veu quin àmbit afecta la modificació. 

Exposa que per fer aquesta proposta s’han valorat l’estudi d’auscultació que posa en valor 
tant la infraestructura verda i la fauna existent com els diferents elements arquitectònics i 
vials que hi ha al barri de la Clota, que és un àmbit de protecció especial. 

Conclou que la disposició afecta la zonificació, però que no afecta cap dels equilibris 
existents en el PMU del 2008. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, celebra que finalment es faci aquesta 
reordenació després de deu anys i anuncia que hi votaran a favor. 

Seguidament, demana que li aclareixi un dubte sobre si el carrer Aiguafreda pertany a un 
PMU diferent del de la Clota. 

Per acabar, anuncia el vot favorable. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, confirma el vot a favor del seu 
grup a aquesta modificació puntual, atès que potencia els valors paisatgístics de la riera 
de Can Marcelí i del camí de Sant Cebrià. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que en el seu moment van votar 
en contra del PMU de la Clota, reordenació, perquè un model de grans edificis fent 
barrera entre barris no creuen que sigui el millor model d’urbanisme. 

Així mateix, manifesta que hi ha certes millores, malgrat que l’essència del pla continua 
sent la mateixa, i que per aquest motiu s’abstindran, a l’espera que encara s’hi puguin fer 
més modificacions que millorin el barri i el dotin dels serveis necessaris per al veïnat. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, apunta que el seu grup està implicat des del 
principi del mandat en l’impuls d’habitatge públic al Districte i que, per això, donaran 
suport a aquesta modificació puntual. 
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El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, diu que el seu grup votarà a favor 
d’aquesta modificació, i que espera que el planejament derivat d’aquesta aprovació es 
comparteixi al plenari i que generi habitatge públic. 

El senyor Valls respon al senyor Conde que el director de Serveis Tècnics ja va informar 
que era un error de fotocòpia i que l’informe només eren les planes del davant. 

Apunta que segurament tot això portarà a una modificació del Pla general metropolità per 
acabar d’ordenar en consonància amb les demandes veïnals d’abaixar els volums de les 
edificacions. 

S’aprova la proposta per majoria absoluta. 

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 Demòcrata: 

9. Dotar de pressupost el Districte per millorar la neteja necessària al territori i 
augmentar la contractació d’agents cívics 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, exposa que Horta-Guinardó és el 
tercer districte més extens de Barcelona, el quart en població, que té unes condicions 
orogràfiques molt complicades i, a més, està situat al costat del parc natural de Collserola. 
Afegeix que la principal preocupació del veïnat és la neteja, el manteniment i el civisme de 
l’espai públic. Per això, proposa que es doti el pressupost del Districte d’Horta-Guinardó 
dels recursos suficients per realitzar la millora de la neteja necessària, atenent les 
demandes que es produeixen als òrgans de participació, i que s’incrementi la contractació 
d’agents cívics perquè vetllin pel compliment de l’ordenança i facin tasques preventives i 
de conscienciació. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia que el seu grup votarà 
favorablement a la proposta. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, diu que hi votaran a favor. Comenta 
però que no tenen informació del nou contracte de neteja que s’havia d’aprovar a la ciutat, 
el qual creuen que hauria de garantir millor organització i serveis suficients als barris. 
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Afegeix que estan d’acord en la qüestió dels agents cívics, però demana que cal fer 
corresponsables les empreses i que, per tant, el nou contracte hauria d’incloure 
campanyes de sensibilització per ajudar al canvi d’hàbits i per mantenir l’espai públic net. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, afirma que hi votaran a favor. Tanmateix, 
diu que els agents cívics haurien d’estar més ben preparats. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, anuncia el seu vot favorable, perquè hi ha 
una percepció general que la neteja dels carrers ha empitjorat. Subratlla que calen més 
recursos per revertir aquesta situació, però que també cal que el servei de neteja sigui 
més eficient i hi hagi més vigilància i conscienciació ciutadana. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic, comunica que el que es demana en la 
proposta ja s’està impulsant. En aquest sentit, relata que s’ha augmentat el servei 
d’agents cívics al Turó de la Rovira, se n’ha posat en horari nocturn a la zona de les 
bateries, i que s’ha canviat seguretat privada per agents cívics. A més, comunica, que 
gairebé està enllestit el nou contracte de neteja, per un import de 307 milions d’euros 
l’any, que significa un 11% d’increment. I assegura que un dels eixos prioritaris són els 
barris de muntanya, que tenen una orografia difícil. 

Especifica que es vol millorar el percentatge de reciclatge, que des de fa molts anys està 
estancat al voltant del 36%, i que s’incorpora la neteja de parcs i jardins, que fins ara duia 
a terme Parcs i Jardins i el resultat no era prou satisfactori. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Govern. 

El senyor Puelles agraeix el vot dels grups municipals. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 

10. Informació de les incidències en ascensors i escales mecàniques; informes 
semestrals sobre zones prioritàries per a la seva instal·lació i sobre el nivell de 
disponibilitat; ampliació de l’horari de la seva utilització per a que coincideixi 
amb el del metro 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, exposa que aquesta iniciativa pretén 
promoure que el Govern garanteixi el bon funcionament dels ascensors i les escales 
mecàniques del Districte per facilitar l’accessibilitat. 

Denuncia que tant els ascensors com les escales mecàniques queden fora de servei de 
manera reiterada, ja sigui per avaries o per manteniment, i a vegades durant setmanes. A 
més, afegeix que el veïnat té molt poca informació de les incidències i això els suposa un 
perjudici, perquè són elements bàsics de mobilitat per a una part important de la població.  

Per això, en primer lloc, proposa que s’informi adequadament el veïnat de les incidències i 
també de la data prevista de reinici del servei; en segon lloc, que es faci i es publiqui 
semestralment un informe amb la disponibilitat de cada instal·lació i amb el nombre 
d’incidències; en tercer lloc, que en els punts on sigui possible per temes de soroll, l’horari 
de funcionament coincideixi amb el de la xarxa de metro en horari laboral, i en quart lloc, 
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que el Districte presenti abans de sis mesos un estudi de les zones prioritàries pel que fa 
a la instal·lació d’ascensors o d’escales mecàniques. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, indica que votaran a favor d’aquest punt. I 
destaca que és important que els mitjans mecànics existents funcionin correctament i que 
si el manteniment no és l’adient, que caldria contractar una altra empresa. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, anuncia el seu vot a favor. Afegeix que 
el nou contracte ha de vetllar perquè es compleixin els dos primers punts de la proposició. 

Pel que fa al tercer apartat, proposa estudiar mesures per adaptar l’ús de les escales 
mecàniques i dels ascensors a persones amb mobilitat reduïda. 

Finalment, diu que també està d’acord amb el quart punt i recorda que el seu grup s’ha 
mostrat favorable en més d’una ocasió a aprofundir en l’habitabilitat urbana a través del 
disseny en serveis i en entorns accessibles. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia el seu vot favorable i reclama 
que el contracte representi una millora real en el manteniment dels ascensors i les escales 
mecàniques del Districte. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, indica que el seu grup hi votarà a 
favor. Planteja que en la contractació pública, cal tenir en compte la qualitat del servei i la 
immediatesa en elements tan vitals per al Districte. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, explica que arran del cas de 
Montbau, pensa que a la nova contractació el manteniment ha de ser el més correcte 
possible. Subratlla també que es posarà en marxa un canal de comunicació en què es 
proporcionarà tota la informació sobre incidències a les associacions  veïnals tan bon punt 
se’n tingui constància i també es crearà un sistema d’alertes mitjançant una web del 
Districte, via tuit. 

Quant a mobilitat, fa saber que està previst instal·lar dues escales mecàniques i un 
elevador, un ascensor inclinat, i que, per tant, el Districte tindrà un total de 34 escales 
mecàniques, 9 ascensors i 2 ascensors inclinats, fet que demostra l’aposta del Districte 
per la mobilitat. 

El senyor Ortiz dona les gràcies als partits que hi han votat a favor i al Govern. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

11. Presentació d’un projecte executiu per a la reforma integral de la rambla del 
Carmel que inclogui un altre ascensor al mirador 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que el Carmel és un dels barris 
amb més densitat de població i té una mancança històrica de grans espais públics de 
qualitat. Indica que des de fa anys el veïnat reclama una reforma integral de la rambla del 
Carmel, que ja fa temps que va finalitzar el procés participatiu i van quedar definides les 
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necessitats i les millores que calia fer, amb tot, encara no hi ha calendari amb pressupost 
per a l’inici de les obres. 

Per això, insta el Govern del Districte d’Horta-Guinardó a presentar, en un termini de tres 
mesos, un projecte executiu per a la reforma integral de la rambla del Carmel que inclogui 
les demandes sorgides del procés participatiu i un segon ascensor d’accés al mirador, un 
calendari per fases i el pressupost per a cadascuna, perquè es puguin iniciar les obres de 
la primera fase abans de la finalització del mandat actual. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia el vot favorable del seu grup. Tot 
i així, pensa que s’aprovarà la reforma, però que no s’arribarà a fer res en aquest mandat, 
perquè el Govern ja pensa en el següent. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, diu que votaran a favor de la proposta. 
A més, afegeix que cal actualitzar les necessitats que potser no s’havien treballat del tot 
bé anteriorment i que cal definir les millores en un projecte executiu amb les fases 
previstes i el pressupost que s’hi destinarà. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, apunta que també hi votarà a favor, perquè 
va en la línia de la proposta que va presentar el seu grup el juliol del 2017 de millora de la 
connexió entre barris, i que una de les actuacions era la reforma de la rambla del Carmel. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, manifesta que el procés de 
diagnosi ja va començar durant el mandat anterior i que sembla que el projecte de reforma 
integral de la rambla del Carmel no ha avançat prou, per tant, informa que hi votaran a 
favor, i es posa a disposició del Govern per treballar plegats. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i Altres 
Economies, confirma que el Govern votarà que sí, perquè ja s’ha començat el nou 
projecte per a la rambla del Carmel. Admet que és un dels temes més reclamats pel 
veïnat del barri. 

Tanmateix, apunta que els terminis de la proposta són inviables. Comenta que, tal com va 
explicar al darrer Plenari i al Consell de Barri del Carmel, a principis d’any començarà un 
concurs públic d’idees obert a equips d’arquitectes i urbanistes i també als grups 
municipals perquè presentin propostes per fer un avantprojecte. 

Així mateix, assenyala que també es demanarà la participació del veïnat. 

El senyor Reig agraeix el vot a tots els grups. Diu al Govern que podrien complir els 
terminis si fessin el concurs d’idees curt o se l’estalviessin, atès que ja s’ha fet un procés 
de participació. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal del PSC-CP: 

 

12. Impulsar el Compromís per a la cobertura de la ronda de Dalt 



 
 
 

82 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, llegeix la proposició en què es 
demana al Govern municipal que impulsi el compromís per a la cobertura de la ronda de 
Dalt amb l’acord de tots els grups polítics i les entitats veïnals per donar resposta pràctica 
i fefaent al deute històric que la ciutat té amb els barris de Sant Genís, la Teixonera, Vall 
d’Hebron, Montbau, Horta i la Font del Gos, per on passa la ronda, i garantir el 
compliment dels objectius expressats en la programació, seguiment i execució de les 
obres. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia que estan d’acord amb la 
proposta, que ja hi van votar a favor en la sessió del 26 de gener de 2016. 

Reclama que el Consell del Districte aprovi aquesta proposta amb l’objectiu que s’executi 
ja el tema de la ronda de Dalt. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, diu que el seu grup votarà a favor de la 
cobertura de la ronda de Dalt. 

D’altra banda, suggereix que caldria incloure a la proposició la necessitat de treballar ja en 
els usos consensuats no només del tram que s’està cobrint en aquests moments, sinó 
dels que s’haurien de cobrir més endavant. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, anuncia el seu vot a favor a la proposta i 
afirma que ells també ja hi van votar a favor en el Ple del gener del 2018. Afegeix que és 
una obra de ciutat que ha de tenir calendari, pressupost i el consens de totes les parts. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, celebra que el PSC hagi canviat 
d’opinió respecte de quan estava al Govern. Afirma que el seu grup va començar a 
treballar en el cobriment de la ronda fa molt de temps. 

Demana al Govern que es convidi els grups municipals a les reunions que es convoquin 
sobre aquest tema. 

En darrer lloc, anuncia que votarà a favor de la proposta. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, diu 
que el posicionament del Govern és a favor de la proposta. 

Recorda als grups que sempre demanen que s’impulsi aquesta actuació que les obres per 
a la cobertura de la ronda de Dalt es van iniciar l’estiu passat i que a finals de març 
continuaran. 

Assenyala que el Govern municipal sempre ha defensat aquestes actuacions, per això, va 
demanar al Govern de l’Estat espanyol que donés prioritat a les inversions a la ronda de 
Dalt i no a la ronda Litoral, com tenia previst. 

Finalment, diu que els dos avantprojectes de què ja disposa l’Ajuntament permetran 
continuar debatent amb la ciutadania i amb els grups municipals les millors solucions per 
a la ronda a partir d’ara. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, afirma que el seu partit és l’únic 
que ha posat sobre la taula els 15 milions a l’hora de negociar els pressupostos. 
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D’altra banda, lamenta que no s’hagin volgut invertir els diners de la ronda Litoral per a la 
ronda de Dalt, tanmateix, opina que la ronda Litoral també necessita millores. 

Recorda que en el procés de participació ciutadana del full de ruta del mandat actual la 
cobertura de la ronda de Dalt va quedar en primera posició. I afegeix que el seu grup ha 
elaborat un document que serveix de punt de partida per assolir el compromís a què es va 
arribar. 

Dona les gràcies per l’aprovació de la proposició. 

S’aprova per unanimitat. 

La regidora - presidenta en funcions comunica que tres entitats han demanat la paraula 
per parlar sobre aquesta qüestió. Els demana brevetat en la intervenció. 

El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, agraeix la proposició 
que ha presentat el PSC i afegeix que és la primera vegada que s’hi inclou una proposta 
de calendari i de pla d’inversions. 

Fa un resum dels despropòsits del projecte des del 2015 amb el canvi de govern. En 
aquest sentit, afirma que es van perdre tres anys. Relata que el 2017 es va presentar un 
avantprojecte d’acord amb el nou document que proposava BIMSA, que resulta que era el 
mateix avantprojecte que s’havia consensuat el 2015 i anteriorment amb el veïnat. 

Així mateix, explica que el 17 de gener, a la Comissió d’Urbanisme, i el 26 de gener, en el 
Plenari, es van aprovar per unanimitat proposicions en aquest sentit, per això, reclama 
que el compromís aquesta vegada sigui real i es tiri endavant l’avantprojecte que es va 
consensuar amb el veïnat, governi qui governi. 

El senyor Miguel Giner, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Genís, demana 
que es calendaritzi el compromís que s’ha presentat i es pressuposti el total de les 
inversions de l’avantprojecte consensuat. 

Reitera que els 15 milions que s’hi destinen en aquest mandat són insuficients, que 
espera que al proper mandat s’incrementi notòriament la partida per a la ronda, perquè si 
no és així, caldran cinquanta o seixanta anys per acabar les obres. 

El senyor Lluís Cairell, en nom de l’Associació de Veïns de la Teixonera, reclama claredat 
en les explicacions i que no es facin trampes, que la part de ronda Litoral a què s’ha fet 
referència depèn del Govern espanyol i la ronda de Dalt depèn de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Així mateix, reitera que el més important és que es tiri endavant el que es va pactar entre 
les associacions veïnals i el Govern. 

La regidora del Districte agraeix les intervencions i recorda que les obres estan en marxa, 
però que és un procés llarg. 

Exposa que el veïnat havia insistit que des de l’Ajuntament es demanés ajuda a l’Estat, 
tanmateix, el Govern central mai ha tingut interès en aquest tipus d’infraestructures. 
Recalca, a més, que quan van decidir invertir en la ronda Litoral, l’Ajuntament els va 
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plantejar que la seva prioritat era la ronda de Dalt. De tota manera, apunta que no confia 
que l’Estat ho tingui en compte. 

Del Grup Municipal del PPC: 

13. Trasllat a l’ATM el desacord en l’increment de les tarifes del transport públic per 
a l’any 2018 i treballar un nou model tarifari 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, denuncia que hi ha hagut un 
increment mitjà de les tarifes del transport públic superior al 2%. Exposa que durant l’any 
2017 va augmentar l’ús del transport públic en un 3,2%, és a dir, 31 milions de viatges 
més, la qual cosa significa també un augment dels ingressos de les operadores de 
transport i més recursos per finançar el sistema. Per tant, diu que la política tarifària per al 
2018 no ha de ser la d’apujar preus. 

Per tot això, demana que es traslladi a l’Autoritat del Transport Metropolità el desacord per 
l’increment de tarifes del transport públic aprovat per a l’exercici 2018 i que es treballi en 
un nou model tarifari que no contempli increments per sobre de l’IPC i que estableixi 
noves bonificacions socials. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, anuncia el vot favorable del seu 
grup. Assegura que en la negociació del pressupost van demanar que es congelés el preu 
del transport públic. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, apunta que està d’acord amb el que 
demana la proposició, però que el seu grup s’abstindrà, perquè la proposta obvia que 
durant els darrers set anys l’Estat espanyol ha retallat en 540 milions el finançament del 
transport metropolità públic, és a dir, el 45,8%, la qual cosa fa que les tarifes no es puguin 
congelar. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, manifesta que l’increment de preus del 
transport públic és una mala notícia, perquè la mobilitat és un dret que cal garantir. 

Assenyala que també està d’acord que cal implantar un nou model per racionalitzar el 
sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona, per exemple, per a 
persones grans i per a persones amb discapacitat. També creu important que s’ampliïn 
les bonificacions socials ja existents. 

Anuncia que el seu grup hi votarà a favor. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, indica que està d’acord amb tot el 
que es demana, però que també cal l’aportació de l’Estat.  

Acusa el grup proposant que l’única vegada que ha parlat de transport ha sigut de 
transport privat. A més, afegeix que deixen desatesa tota la corona metropolitana i, a 
sobre, tenen la poca vergonya de demanar congelació de tarifes. En aquest sentit, diu que 
la Generalitat, que està ofegada econòmicament, ha continuat incrementant les 
aportacions perquè l’Estat no compleix amb el que li correspon. 

Anuncia l’abstenció del seu grup. 
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El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, diu que és vergonyós que facin 
aquesta proposta quan és el Govern del Partit Popular que ha deixat de fer l’aportació que 
li pertoca. Afegeix que per solucionar-ho només cal que truquin a Madrid i que Madrid 
ingressi els diners. 

Argumenta que l’Ajuntament ha fet els deures en aquest tema i ha incrementat la inversió 
en un 86,7%. 

Anuncia el vot contrari del Govern. 

El senyor Torrubiano demana que no es faci demagògia, que la Llei de finançament del 
transport públic és una llei autonòmica, i apunta que en aquest debat haurien d’incloure tot 
el finançament, és a dir, considerar totes les aportacions per transferències i cessió 
d’impostos. En aquest sentit, afirma que el Govern del PP ha tingut una clara voluntat 
d’incrementar els ingressos a l’Ajuntament a través de les aportacions de l’Estat, PIE, i 
que en el període 2012-2015 l’Ajuntament va rebre 329 milions més dels que tenien 
pressupostats, malgrat que la regidora digui que no és cert. 

A més, assegura que durant el 2017 el Govern de l’Estat va donar un suplement per al 
manteniment del transport metropolità de 10 milions d’euros. 

Finalment, dona les gràcies als grups que hi votaran a favor. 

No s’aprova. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No n’hi ha. 

c) Precs 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 

14. Mesures necessàries per al compliment de la freqüència de pas de les línies V21 
i D40 i que tots els vehicles siguin articulats 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, demana que es prenguin mesures perquè 
es compleixin les freqüències de les línies V21 i D40, ateses les queixes reiterades dels 
usuaris, i que tots els busos siguin articulats, tal com es va dir. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, indica que des de TMB i 
l’Ajuntament s’està fent un seguiment del funcionament de les noves línies. En el cas de la 
D40, apunta que l’itinerari és parcialment nou i hi ha hagut algunes incidències, però que 
s’està treballant per minimitzar-les.  

D’altra banda, indica que la freqüència mitjana diària dels busos V21 i D40 és de vuit 
minuts i amb vehicles articulats en hora punta i estàndards la resta del dia. Afirma que 
s’està treballant en un ajust semafòric per millorar la freqüència i per aconseguir una 
mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. 
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Comunica que quan estigui acabat el desplegament definitiu, el compromís és que la 
freqüència de pas sigui de cinc a vuit minuts. 

Anuncia que accepta el prec. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

15. Informe sobre el nombre d’habitatges i immobles ocupats a cada barri del 
Districte, comparativa amb anys anteriors i actuacions previstes i dutes a terme 
en àmbits d’habitatge social, prevenció i seguretat 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que el veïnat està preocupat per 
l’ocupació d’habitatges i d’immobles, perquè provoca problemes de veïnatge i d’incivisme i 
hi ha organitzacions il·legals que en fan negoci. D’altra banda, apunta que una de les 
causes d’aquesta problemàtica és la manca d’habitatge social. 

Per això, demana que el Govern del Districte informi del nombre d’habitatges ocupats a 
cada barri del Districte d’Horta-Guinardó, de la comparativa amb les dades d’anys 
anteriors i de quines actuacions s’han dut a terme o hi ha previstes. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, 
respon al senyor Reig que li accepta el prec, malgrat que té dubtes de què demana al 
Govern i de com vol que ho faci. Manifesta que actualment tenen constància de 192 
habitatges ocupats, segons dades de la Guàrdia Urbana, però que són dades que canvien 
dia a dia, igual que canvien les persones que viuen en aquests habitatges. 

Així mateix, apunta que és llarg d’explicar totes les tasques que es fan en temes de 
prevenció i habitatge social, que ja s’informa des dels àmbits corresponents, que són el 
Consell de Prevenció i l’Oficina de l’Habitatge. També aprofita per destacar la bona feina 
que fan les persones que treballen a la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER). 

S’accepta el prec. 

16. Que el Govern del Districte garanteixi la conservació, manteniment, restitució i 
senyalització del torrent de Lligalbé 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, explica el recorregut del torrent del 
Lligalbé i el valor que suposa per recuperar la memòria més recent del Districte. Comenta 
que hi ha una part que va desaparèixer per la construcció d’una edificació privada, cosa 
que va provocar una agressió cultural al barri, i a més, que ara s’hi preveu una nova 
construcció. 

Per aquest motiu, demana que el Govern sigui garant davant d’empreses i d’entitats 
públiques i privades de la conservació, manteniment, restitució i senyalització del torrent 
del Lligalbé perquè tingui una sortida al carrer Mas Casanovas, que treballi conjuntament 
amb el veïnat del Baix Guinardó i que el consideri un vestigi històric de la ciutat. 
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La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera de Memòria i Patrimoni, manifesta que 
tots aquests temes que demana la proposta es tractaran quan es parli de la urbanització 
de la zona, però afirma que compten amb el suport del Govern del Districte. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PSC-CP: 

17. Compliment immediat dels compromisos adquirits amb els veïns respecte al 
projecte d’urbanització, adequació i millora de les infraestructures i serveis dels 
carrers de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, diu que espera que el Govern accepti 
aquest prec, perquè és un compromís que es va adquirir i ja porta gairebé un any de 
retard. En aquest sentit, manté que el veïnat s’ha anat queixant de l’incompliment del 
projecte, del calendari i dels terminis. D’altra banda, diu que en el darrer Consell de Barri, 
el Govern va explicar que no disposava dels informes favorables per donar continuïtat al 
projecte i, per tant, que s’ajornava un altre cop. 

Assegura que els preocupa de quina manera s’ha treballat amb la resta d’administracions 
perquè no hagi quedat assegurada la viabilitat del projecte, i que això afecta 
considerablement la confiança veïnal, motiu pel qual presenten aquest prec. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, 
anuncia que acceptaran el prec, tot i que l’exposició pretén confondre, perquè el Govern 
es manté ferm en la voluntat de complir el seu compromís amb el barri de la Font del Gos. 
Assegura que en tot moment ha treballat per aconseguir un projecte viable i que les 
dificultats rauen en l’acord amb altres administracions. 

Recorda també que el barri de la Font del Gos està afectat per diverses actuacions 
urbanístiques. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PPC: 

18. Inspeccions anuals als locals d’associacions de cànnabis i informació periòdica 
al Consell de Salut del Districte 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, informa que a la ciutat hi ha 137 locals 
d’associacions de cànnabis i que només se n’ha inspeccionat el 55%, del qual el 41% 
incomplia la normativa. 

Per aquest motiu, demana que es facin les inspeccions anuals als locals de les 
associacions de cànnabis i que s’informi periòdicament de la situació al Consell de Salut 
del Districte. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Salut, respon que al Districte hi ha set locals i 
que cap dels inspeccionats forma part del 41% que incompleix la normativa. 
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Anuncia que tot i que no s’accepta el prec, sí que es tindrà en compte que aquestes 
associacions puguin tenir presència al Consell de Salut, atesa la seva implicació en la 
salut quant als tractaments terapèutics que es deriven de la llavor del cànem. 

El senyor Torrubiano demana si quan diuen que no pertanyen al 41% és perquè no s’han 
inspeccionat. Afegeix que volen que s’ompli de contingut el Consell de Salut, que sovint 
s’hi parlen temes que no tenen res a veure amb els barris del Districte d’Horta-Guinardó. 

A més, manifesta que no es pot banalitzar i socialitzar el consum de drogues i que molts 
veïns i veïnes s’han queixat dels problemes que representen els locals cannàbics. 

El senyor Valls respon que la normativa ja regula les distàncies requerides per a la 
ubicació d’un establiment d’aquest tipus. Informa que cap dels set locals del districte té 
cap expedient obert per no tenir xemeneia o aspectes similars i que durant l’any 2017 i el 
2018 no consta cap queixa veïnal sobre aquests locals. 

El senyor Torrubiano demana fer una segona rèplica. 

La regidora - presidenta en funcions li respon que només hi ha dos torns i que, per tant, 
encara que no hagi exhaurit els minuts no pot tornar a intervenir. 

Tot seguit, dona la paraula a un veí que ha demanat intervenir sobre el punt anterior. 

El senyor Enric Alifa, en nom del veïnat de la Font del Gos, manifesta que si el Govern 
tant els estimés no deixaria fer l’aparcament per a autobusos a l’entrada del barri, 
permetria arreglar els sostres malmesos i que es pogués fer servir un equipament esportiu 
que hi ha al barri i que no es pot aprofitar per no tenir un transformador. 

Així mateix, demana que es faci el que calgui per treure el tema del túnel d’Horta del 
PGM, i així la meitat del barri quedaria pràcticament legalitzada. 

Admet que hi ha dificultats per actuar a la zona per les afectacions urbanístiques 
existents, tanmateix, diu que el barri va néixer legal, és a dir, es van vendre les parcel·les 
legalment, el problema és que un alcalde franquista va acceptar les afectacions fa molts 
anys. Per això, defensa que de la mateixa manera que es va afectar també es pot 
desafectar i reclama, per tant, al Govern municipal que sigui valent i canviï aquesta 
situació. Diu que els veïns i veïnes de la Font del Gos només volen viure dignament com 
qualsevol altre ciutadà. 

D’altra banda, lamenta que s’hagin ajornat per a finals del 2018 les obres de soterrament 
dels cables de la llum i el telèfon i de canalització d’un carrer on no poden ni entrar a casa 
quan plou. Apunta que són actuacions que havien de començar el febrer del 2017 i que 
els han anat donant llargues i endarrerint, però que es pensava que aquest cop era veritat 
que es farien, que hi havia el projecte i els diners. 

Demana que si el projecte està aturat a la Generalitat, que l’Ajuntament faci el que calgui 
per poder-lo desencallar, que no volen que els donin més llargues ni més promeses, sinó 
que volen que durant el primer semestre del 2018 comencin les obres i no a finals d’any, 
que saben que els estan enganyant, que s’acabarà el mandat i la situació no haurà 
canviat. 
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Tot seguit, agraeix que hagin posat el llum que van demanar al pas de vianants de 
l’entrada del barri, tot i que potser ho han fet perquè hi ha l’entrada de les cotxeres 
d’Horta, que si fos en algun altre lloc, encara estaria per fer. 

També dona les gràcies a les conselleres Núria Galán i Núria Carmona, del Grup del 
PSC-CP, i a totes les forces polítiques pel suport i implicació en les millores del barri. 

La regidora del Districte considera que el projecte previst per al barri de la Font del Gos és 
compatible amb la zona forestal i que serveix simplement per millorar la vida de la gent 
que hi viu. Assegura que l’Ajuntament té la voluntat de tirar-lo endavant i que, per això, 
seguirà treballant amb la Generalitat per desbloquejar-lo. 

A més, insisteix que des de l’Ajuntament es van donar dates d’inici perquè estaven segurs 
que es podrien començar les obres i que la decisió de la Generalitat els va agafar 
totalment per sorpresa. Per tant, reitera que espera que el projecte es pugui desbloquejar, 
que seguiran treballant amb la Generalitat per aconseguir-ho. 

Quant al tema de les cotxeres i els autobusos, admet que es van fer les obres de manera 
precipitada i que no s’havia treballat adequadament el projecte i, per tant, agraeix que els 
avisessin, perquè d’aquesta manera s’ha pogut reconduir la situació. Així mateix, explica 
que gràcies a aquest projecte TMB ha cedit el sòl per poder posar la marquesina 
d’autobús, tan reclamada pel veïnat. D’altra banda, assegura que el llum és bàsicament 
per als veïns i veïnes, perquè els autobusos no en necessiten. 

No s’accepta el prec. 

19. Realització d’un informe sobre l’ús dels carrils bici al Districte des de la seva 
creació fins a una previsió a deu anys  

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que el Govern municipal té 
cotxefòbia i ha apostat per l’ús de la bicicleta i per implantar més carrils bici sense 
consultar els comerciants ni el veïnat dels carrers afectats, i això ha fet que la ciutadania 
estigui dividida quant a la conveniència o no d’ampliar els quilòmetres de carrils bici. 

Per això, demana que s’elabori i es publiqui un informe sobre l’ús dels diferents carrils bici 
del Districte i la previsió per als propers deu anys, també quant a millores que s’estan 
estudiant adoptar. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, nega que hi hagi cotxefòbia. 
Explica que el Govern va fer el Pla de mobilitat urbana 2013-2018 per fomentar el 
desplaçament a peu, en bici i en transport públic, perquè vol una ciutat més amable i més 
sostenible. 

En aquest sentit, especifica que la bicicleta és el mitjà de transport que més ha crescut a 
la ciutat, un 14%, i que durant el mandat es pensa ampliar els carrils bici de 117 
quilòmetres a 233 quilòmetres. 

Insisteix que aquest és una prec en contra d’un sistema de mobilitat sostenible. 

El senyor Torrubiano dona les gràcies al conseller i li diu que quan tingui més temps que li 
expliqui com és que sap el que ell pensa.  
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No s’accepta el prec. 

 

 

 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

20. Sobre l’estat de l’expropiació de Torre Garcini i el possible futur ús per a gent 
gran 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, pregunta en quina situació es 
troba l’expropiació de Torre Garcini, al barri del Guinardó i si es manté l’ús per a gent 
gran, atès que des del darrer Consell de Barri, del 20 de novembre, no s’ha donat cap 
altra informació. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera de Memòria i Patrimoni, subratlla que el 
procés d’expropiació tira endavant, que estan a l’espera del justipreu. I confirma que a 
Torre Garcini es farà un casal per a gent gran, que és l’equipament que falta al barri. 

21. Actuacions previstes per a la consolidació i ampliació de zones verdes i la 
creació de nous equipaments als entorns del carrer Tenerife 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, pregunta quines actuacions hi 
ha previstes per donar compliment a la consolidació i a l’ampliació de zones verdes i a la 
creació de nous equipaments a l’entorn del carrer Tenerife, al barri de Can Baró, tal com 
es va comprometre a fer l’equip de govern, i atès que des del darrer Consell de Barri no 
se n’ha sabut res més. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, exposa que s’estan fent reunions 
amb el veïnat per mirar de trobar la millor solució a aquest tema. En aquest sentit, afirma 
que s’està fent una tasca molt positiva i que aviat la mateixa plataforma i l’Associació de 
Veïns i Veïnes comunicaran els aspectes que s’estan treballant. 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 

22. Mètodes preventius i de control de la processionària del pi als parcs del Districte  

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, pregunta quins mètodes i recursos s’estan 
aplicant per controlar la plaga de la processionària del pi en els parcs del Districte i quins 
tractaments preventius s’han fet. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i Altres 
Economies, informa que des de Parcs i Jardins s’està fent endoteràpia, que són injeccions 
amb insecticides a alguns dels pins situats en zones de joc infantils i àrees de gossos; 
polvorització amb un producte biològic que actua sobre els primers estadis larvaris de 



 
 
 

91 

l’insecte, i quan apareixen bosses de processionària als arbres, es tallen i posteriorment 
es fan tractaments amb una piretrina, la qual cosa s’anuncia en cartells. 

Subratlla que, tal com es va acordar amb el col·lectiu de persones hipersensibles als 
químics, tots aquests programes són públics i estan a la web d’Ecologia Urbana. 

Del Grup Municipal del PSC-CP: 

23. Obres i inversió executada del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i 
Teixonera 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, pregunta quines obres i quina inversió 
s’ha executat del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. 

Explica que de totes les actuacions previstes, només tenen constància que s’ha iniciat la 
licitació de les escales mecàniques de la Teixonera, i que el veïnat es queixa que la 
informació que es dona en els espais de participació no coincideix amb el que realment 
s’està executant. 

A més, argumenta que fan aquesta pregunta perquè sospiten que s’han fet algunes coses 
de participació importants del Pla de barris, però que no s’ha avançat en cap de les 
actuacions urbanístiques projectades. 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller adscrit al barri de Sant Genís dels Agudells, diu que 
queda un any de mandat, que hi ha moltes propostes veïnals sobre la taula i que tindran 
resposta. Apunta que al proper Consell de Barri de Sant Genís s’explicarà la proposta al 
veïnat i els possibles canvis, i reitera que els 15 milions de la partida es gastaran en el Pla 
de barris de Sant Genís i de la Teixonera, que també recull moltes necessitats socials. 

D’altra banda, confirma que es faran escales, es farà l’escola bressol, es parlarà de la 
Bòbila, etc. 

Finalment, apunta que hi ha coses executades i altres que es començaran properament. 

El senyor Lluís Cairell, en nom de l’Associació de Veïns de la Taxonera, celebra que el 
Govern digui que es gastaran tots els diners previstos, tanmateix, diu que tant a Sant 
Genís com a la Teixonera no s’ha fet res i queda poc temps de mandat. 

Reclama que es comencin ja les actuacions previstes i que hi hagi els diners. Afegeix que 
volen l’estació acabada, l’escola bressol, la Campa, que a la Bòbila hi puguin entrar les 
persones i les entitats i que la finca de Santa Rosalia, 91 quedi com a espai verd. 

La regidora del Districte admet que les actuacions urbanístiques no han començat, però sí 
qüestions d’àmbit social, com la prospecció per al projecte perquè la gent gran pugui sortir 
de casa o l’Integrasons.  

En aquest sentit, assenyala que els projectes socials no són tan visibles, però que són 
molt importants, perquè se’n beneficia molta gent. Opina que no es pot reduir el Pla de 
Barris a les actuacions urbanístiques i a quan comencen les obres. Tot seguit, informa 
que en breu començaran les obres de les escales mecàniques i que el Pla de Barris tindrà 
una accelerada aquest darrer any.  
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e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

24. Prec acceptat al Consell Plenari de 4.05.16 relatiu a la donació de sang entre el 
jovent 

El senyor Raül Barahonda Ferré, del GMDERC-AM, pregunta si, tal com es va acordar al 
Consell Plenari del 4 de maig de 2016, s’ha fet arribar un escrit als joves de més de divuit 
anys informant-los de la importància de donar sang i que ho fessin extensiu a la resta de 
la família i amics. 

També demana que s’incorpori un punt a l’ordre del dia al Consell de Salut per parlar 
d’aquesta qüestió. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Salut, reconeix que no s’ha donat compliment 
al prec de la manera en què es demanava, és a dir, enviant un escrit als joves de més de 
divuit anys. Explica que l’any 2006 la població d’entre quinze i vint-i-quatre anys era al 
voltant de 4.400 persones i que des del Govern es va valorar que fer aquest enviament 
suposava una despesa molt important i que, a més, hi havia dubtes si es podien fer servir 
les dades per a aquestes qüestions directament. 

Tanmateix, assenyala que l’Associació de Donants de Sang de l’Hospital Sant Pau s’ha 
incorporat al Consell de Salut i que té constància que des dels equipaments de Joventut 
es fan campanyes per a la donació de sang.  

D’altra banda, proposa que en el proper Consell de Salut es parli si enviar la carta és la 
manera idònia d’arribar a la gent o si es podria arribar a més gent, per exemple, treballant 
conjuntament amb el nou Consell d’Educació del Districte. 

Del Grup Municipal del PPC: 

25. Prec realitzat al Consell Plenari de 2.3.17 en relació al passatge Arc de Sant 
Martí: situació de la seva reurbanització i obertura als vianants 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, demana en quina situació es troba la 
reurbanització del passatge Arc de Sant Martí i quan s’obrirà als vianants. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, exposa que el passatge Arc de 
Sant Martí ja és de titularitat pública i que el proper 12 de març es presentarà un 
avantprojecte d’urbanització al veïnat. 

El senyor Torrubiano demana que respongui més concretament la pregunta. 
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El senyor Marín contesta que una vegada s’arribi a un acord amb el veïnat, es tirarà 
endavant el projecte i que confien que es podrà fer l’obra abans no s’acabi el mandat. 

E) Declaracions Institucionals: 

26. Suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març 

La regidora - presidenta en funcions llegeix la declaració. 

«El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda: refermar el seu compromís amb 
la lluita feminista per aconseguir una igualtat efectiva entre gèneres i sexes.  

»Denunciar i lluitar contra l’escletxa salarial entre homes i dones, reflex de la situació de 
desigualtat que les dones pateixen al món laboral i de la manca de mecanismes eficients 
per garantir la conciliació personal entre l’àmbit públic i privat i el desenvolupament lliure 
de les dones professionalment i personal, afectant també a les prestacions socials i 
jubilació d’aquestes. 

»Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i sensibilitzar la 
societat, especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat d’avançar en l’eliminació 
de l’escletxa salarial amb el compromís d’impulsar la implantació de plans d’igualtat a les 
empreses de la ciutat i el districte, especialment en aquelles que siguin prestatàries o 
adjudicatàries de serveis municipals. 

»Impulsar des del Govern Municipal les mesures necessàries per acabar amb l’escletxa 
salarial a l’Ajuntament de Barcelona i aplicar els mecanismes per aconseguir una plantilla 
paritària en totes les seves posicions i nivells. 

»Instar el Govern municipal a incloure clàusules socials als concursos públics per tal que 
les empreses contractades per l’Ajuntament publiquin les seves dades salarials i 
acompleixin els criteris de no-discriminació salarial i de gènere i que aquesta publicació es 
faci també a través de la web municipal. 

»Instar l’Estat i la Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de transparència perquè 
tots els salaris d’homes i dones siguin públics i d’igualtat salarial necessàries per acabar 
amb l’escletxa salarial per gènere, així com el desplegament efectiu de les lleis d’igualtat 
vigents a l’Estat espanyol i a Catalunya. 

»Donar suport i adherir-se a la convocatòria de vaga feminista prevista per al 8 de març 
tot facilitant la informació perquè aquelles treballadores del Districte i de l’Ajuntament que 
vulguin, puguin adherir-se a la vaga de la manera que considerin. 

»Informar i cridar a la participació a la jornada reivindicativa del 8 de març i a les 
mobilitzacions que es realitzin aquell dia al Districte i a la ciutat tot fent servir els mitjans 
de difusió a l’abast del Districte, així com a través del Consell de Dones del Districte. 

»Penjar la pancarta amb la imatge de la vaga feminista a la seu del Districte i convocar 
una concentració a les 12 del migdia a tots els equipaments municipals per tal de 
visibilitzar la reivindicacions de les dones. 
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»Promoure la creació d’un grup de treball amb la participació dels grups polítics, entitats 
cíviques i socials, i les entitats feministes del Districte per generar un entorn de discussió 
que permeti articular accions conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga.» 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera de Feminismes i LGTBI, puntualitza que han 
consensuat amb els grups que estan d’acord amb la declaració eliminar adherir-se i deixar 
només donar suport a la vaga feminista. 

Es dona suport per part del GMDPSC-CP, del GMDERC-AM, del GMDDemòcrata i del 
GMDBComú-E. 

27. Suport institucional a la campanya impulsada per pensionistes i jubilats 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, llegeix la declaració. 

«Manifestar el suport a la campanya impulsada per pensionistes i jubilats de Comissions 
Obreres i UGT i les seves reivindicacions en el sentit de: 

»Exigir al Govern de l’Estat que variï la seva posició en la Comissió del Pacte de Toledo i 
que, sobre la base del diàleg i l’acord social i polític amplis, es posin en marxa les 
mesures necessàries per a garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions tal com 
s’ha anat fent des de 1995 amb excel·lents resultats.  

»Cal que es recuperi l’índex de revalorització de les pensions i que sigui pactat aquest en 
el marc del diàleg social, que garanteixi el manteniment del seu poder adquisitiu durant tot 
el període de percepció, i mentre això no es produeixi, el Govern ha de garantir un flux de 
recursos sostingut i suficient en el sistema de la Seguretat Social. 

»Exigir una renda mínima estatal per millorar una llacuna molt concreta i molt àmplia que 
avui té el sistema de protecció social, ja que no està dissenyat per protegir els que mai 
han tingut una ocupació i la busquen, joves sobretot però també dones, i els aturats de 
llarga durada, avui ja un perfil sociodemogràfic amplíssim, que veuen esgotades les 
prestacions d’atur i que es troben en una situació de necessitat perquè ni ells ni els seus 
entorns familiars tenen ingressos suficients.  

»La lluita contra la desigualtat i la pobresa ha de ser la prioritat que guiï les decisions 
econòmiques i laborals i perquè, tot i que Espanya ha recuperat el 2017 el volum del 
producte interior brut previ a la crisi, el repartiment d’aquesta riquesa és molt desigual. 

»Exigir al Govern espanyol mesures eficaces contra la pobresa energètica, i establir un 
autèntic bo social per a l’electricitat i el gas que garanteixi el subministrament bàsic de 
totes les llars i impedeixi els talls de subministrament tenint en compte els membres de la 
unitat familiar i el nivell de renta. 

»Per últim, elevar a l’Ajuntament de Barcelona perquè insti les administracions a adoptar 
mesures específiques per erradicar la bretxa existent entre la quantia de les pensions dels 
homes i les dones. Amb perspectiva de gènere, qualsevol reforma que es produeixi en el 
sistema de pensions, amb l’aprovació d’una llei d’igualtat laboral que vigili per l’aplicació 
del principi de no-discriminació i igualtat en l’accés i mercat de treball i, finalment, 
recuperant la iniciativa legislativa inclosa en la Llei 27/2011 d’incrementar la pensió de 
viudetat per a majors de seixanta-cinc anys que no rebin una altra pensió pública fins a 
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assolir el 60 per cent de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les 
dones.» 

Es dona suport per part del GMDC’s, del GMDPSC-CP, del GMDERC-AM, del 
GMDDemòcrata i del GMDBComú-E. 

28. Sobre el compromís i recolzament al model d’escola catalana d’immersió 
lingüística en català 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, llegeix la declaració. 

«Condemnar rotundament els atacs polítics injustificats i contra normativa que el nostre 
sistema educatiu i concretament la immersió lingüística està patint per part d’alguns partits 
espanyols amb excusa de l’aplicació del 155, i mostrar el rebuig frontal del Consell Plenari 
a qualsevol intent de construir un model educatiu que separi els i les alumnes per raó de 
llengua o qualsevol motiu. 

»Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els 
darrers trenta anys. 

»Apostar i defensar un model integrador que aposti per la coeducació i permeti superar 
desigualtats i exclusions, ja siguin lingüístiques, econòmiques, culturals o de valors. 

»Denunciar que els plantejaments que propugna el Govern espanyol i alguna entitat 
clarament minoritària al nostre país són un atac directe contra el model d’escola catalana i 
representen un intent d’involució educativa uniformitzadora i que les acusacions 
d’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la voluntat de segregar 
lingüísticament volen posar en risc el model educatiu català, compromès amb la igualtat 
d’oportunitats dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra 
societat. 

»Expressar el suport i agraïment i donar tot el suport als educadors i educadores i 
professionals de l’educació en tots els àmbits: escolar, de lleure i de l’educació al llarg de 
la vida, i encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de 
sempre. 

»Posar en valor la tasca de la comunitat educativa en ple i de les entitats que formen Som 
Escola i fer extensiva la seva crida al conjunt de la societat per defensar el model educatiu 
català i que es comprometin a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora. 

»Manifestar el suport del Consell Municipal de Barcelona a tota la comunitat educativa en 
les seves accions en defensa de la consolidació, protecció i millora del model educatiu 
català i refermar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la immersió lingüística i 
que, mitjançant el Consorci d’Educació, garantirà que aquest model continuarà intacte a la 
ciutat de Barcelona. 

»Comunicar el present acord al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, a la 
Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.» 
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Es dona suport per part del GMDPSC-CP, del GMDERC-AM, del GMDDemòcrata i del 
GMDBComú-E. 

29. Suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, llegeix la declaració institucional. 

«Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació 
del Codi Penal del 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment de terrorisme i 
injúries al rei a casos com el de Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtonyc. 

»Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc condemnat a tres anys i mig de 
presó, cal recordar-ho, per meres expressions o idees. 

»Instar el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius 
necessaris per a la derogació de la Llei de seguretat ciutadana i la reforma del Codi penal 
per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les 
expressions artístiques. 

»Mostrar el recolzament a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics i veïns i veïnes 
en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió amb 
plataformes com No Callarem. 

»I, finalment, traslladar aquests acords al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, a 
Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc, al Congrés dels Diputats i al Govern de 
l’Estat espanyol.» 

Es dona suport per part del GMDPSC-CP, del GMDERC-AM, del GMDDemòcrata i del 
GMDBComú-E. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora - presidenta en funcions aixeca la 
sessió a les 22.10 h. 

 

 

 

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


