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Desenvolupament de la sessió  
 
El president obre la sessió i llegeix el text següent:  

«D’acord amb la normativa de protecció de dades personals de l’Ajuntament de 

Barcelona, s’informa a les persones assistents que la sessió es grava i es difon 

mitjançant streaming. A l’entrada de la sala hi ha un cartell que així ho indica. La zona 

habilitada perquè segui el públic assistent és una zona d’ombra i la zona de gravació 

és la situada on està el micròfon. Per aquest motiu, les persones assistents que se 

situïn a la zona de gravació, que coincideix amb la d’intervenció, si no han expressat el 

contrari en el full d’intervenció habilitat a l’efecte, donen el seu consentiment explícit al 

tractament de la seva imatge». 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2018 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
B).- Part informativa 
 
a) Cartipàs 
 
b) Despatx d’ofici 
 

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

El president constata que cap conseller ni consellera té res a comentar respecte del 

despatx d’ofici, que es dona per comunicat. 

c) 2. Informe de la regidora del Districte 

La regidora recorda que s’inicia el darrer Plenari del Districte, i afirma que s’hi arriba 

amb moltes actuacions iniciades, i d’altres que els hagués agradat concloure, a tots els 

barris del Districte. Afegeix que el Govern s’ha caracteritzat per la seva proximitat, ja 

que s’han fet moltes reunions amb el veïnat dels 12 (11+1) barris del Districte, amb la 

inclusió del Consell de Barri de la Font del Gos, i constata que tot el Govern ha tingut 

l’agenda plena de reunions –algunes difícils, d’altres disteses–, de reivindicacions, de 

passejades i d’acompanyament dels veïns i de les veïnes en les seves activitats. 

També posa de manifest que els consellers i conselleres, amb la regidora al 

capdavant, s’han esforçat per ser presents a tots els espais del Districte on calia 

aquesta presència i l’acció municipal. 

Continua la seva intervenció afirmant que no farà balanç de totes les actuacions 

portades a terme perquè només amb la lectura de la llista ja esmerçaria tot el temps de 

què disposa, però destaca que el Govern ha fet un esforç per desencallar determinats 

temes, alguns gens fàcils, que afecten el Districte, i que estan en diverses fases de 

progrés: la ronda de Dalt –que ja està en obres–, la rambla del Carmel i el Parc dels 

Tres Turons –en fase de concurs–, i els projectes relatius als barris de muntanya, amb 

la realització d’un treball tècnic a tota la ciutat. Subratlla que no els ha fet por afrontar 

projectes difícils, amb arestes i grans afectacions, però que eren necessaris i requerien 

la intervenció de l’Administració. 
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Atesa la proximitat del 8 de març, reivindica el paper del feminisme a la ciutat, i 

concretament al Districte, com un tret més de la proximitat del Govern. En aquest 

sentit, comenta que s’ha incorporat una tècnica referent de transversalitat de gènere al 

Districte, fet que representa la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els 

àmbits de treball (subvencions, clàusules de contractació pública, premis i distincions, 

comunicació, etc.). El feminisme també està present en l’anàlisi amb perspectiva de 

gènere dels pressupostos, en el protocol contra els assetjaments sexistes a les festes 

majors del Districte (impossible d’implementar sense la col·laboració de les comissions 

de festes, que l’han fet seu), i en altres projectes en curs. 

Subratlla l’impuls que s’ha donat a l’economia social i al Pla de desenvolupament 

econòmic, i remarca que no tot el que es fa en un districte és pedra i projecte, sinó que 

les mesures econòmiques s’han emportat bona part dels esforços del Govern i en 

dona exemples:  

- L’aprovació i el desplegament del Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-

Guinardó. 

- L’impuls a l’activitat comercial, especialment als barris on és més feble i on no hi ha 

una xarxa associativa específica. 

- El treball a l’entorn de l’economia del bé comú, amb una anàlisi exhaustiva de 

l’activitat pública, no en clau d’economia extractiva o capitalista, sinó des de la 

perspectiva de l’economia del bé comú. En aquest sentit, esmenta diverses 

actuacions: el projecte «Temps i cures» al Guinardó, taules d’empreses pel bé comú, 

el nou espai de recerca de feina a Ca n’Andalet (Carmel), la xarxa pel foment de 

l’ocupació, el Servei d’Assessorament per la Igualtat a les empreses, i d’altres 

projectes més petits com el cotreball amb retorn social a la Clota, amb l’ocupació d’un 

edifici que feia més de deu anys que era buit, el Pla de barris, el punt itinerant 

d’assessorament laboral a Sant Genís i a la Teixonera, el projecte Tecomate, impulsat 

pels joves del territori, l’impuls específic de l’economia social i solidària amb punts 

d’informació i assessorament, la Fira d’Economia Social i Solidària del Guinardó, els 

mercats de pagès, el MartiCoffee, etc.. 

Pel que fa a la cultura, esmenta un projecte nou d’aquest mandat, el concurs literari 

Lletres Joves o també menciona el projecte «Fem rimes, fem grafs», de grafit, poesia i 

dones. En l’àmbit de la salut, destaca la recuperació de la Taula de Salut Mental. 

La regidora afirma que són exemples d’accions que van més enllà dels projectes, molt 

necessaris d’altra banda, que s’han endegat durant el mandat actual. A continuació, 

subratlla les limitacions que han trobat: la lentitud de l’Administració, que ha impedit 

que es poguessin acabar alguns projectes o deixar-los més avançats, de vegades a 

causa de limitacions pressupostàries (el cas del casal de barri Pirineu) o 

administratives (plaça de la Font d’en Fargues). Constata que, quan la màquina 

administrativa està aturada, costa molt tornar a posar-la en marxa, i afirma que han 

endegat projectes del no-res o n’han recollit d’altres que són adequats i/o ben valorats 

pel territori, com ara el projecte de Can Marcet, a la Vall d’Hebron, però destaca que 

en molts casos han trobat barris oblidats, amb molts projectes per engegar, i on no 

s’havia fet el que calia per començar a treballar-hi. 
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Seguidament, subratlla que s’han aprovat procediments, alguns dels quals amb un 

ampli consens, que fan més lenta l’acció administrativa, però que hi aporten qualitat, 

com la Llei d’arquitectura, i que preveu un concurs d’idees com a via per aprovar els 

grans projectes de transformació de la ciutat (rambla del Carmel i Parc dels Tres 

Turons, per exemple). També esmenta el Reglament de participació ciutadana, 

aprovat amb un ampli consens en el Plenari del Consell Municipal, que preveu uns 

camins més amplis de participació dels que hi havia fins ara. En aquest sentit, afirma 

que els interessa portar l’obra i l’acció ciutadana als espais institucionals, sense 

tuteles, i esmenta alguns exemples concrets en el Districte: la feina que s’està fent per 

obrir les portes de l’Administració al veïnat perquè, governi qui governi, es puguin 

iniciar processos o iniciatives independentment de l’opinió de l’Administració ja que el 

que compta és donar veu als veïns i a les veïnes. 

Conclou la seva intervenció dient que aquestes i d’altres accions s’han impulsat des de 

la proximitat i parlant amb tothom, amb els veïns i les veïnes, i algunes quedaran 

pendents per a un segon mandat. 

El senyor Joan Melenchon Soria, del GMDCUP-PA, afirma que el seu grup rebutja 

l’estafa democràtica i el robatori a l’erari públic que representa la gestió gerencial del 

Districte i la representació teatral que s’està escenificant, en què el Govern exposa les 

millores d’aquesta legislatura mentre que els altres partits diuen que no s’ha fet res del 

que es va prometre. Denuncia que la gestió Vidal-Collboni, sense unitat real, ha costat 

a la ciutadania centenars de milers d’euros que es podrien haver dedicat a places de 

menjadors, construcció d’habitatge social o guarderies municipals i considera que és 

una absoluta vergonya. 

A continuació, esmenta alguns aspectes de què no ha parlat la regidora: el fals 

cobriment de la ronda de Dalt, sense el consens de l’assemblea veïnal, i que ha 

generat, a més, greus problemes de mobilitat; la reforma desastrosa del Mercat de la 

Vall d’Hebron, feta sense tenir en compte les necessitats de les veïnes del barri; la 

manca de manteniment de les escales mecàniques i els ascensors del Carmel, a 

causa de l’externalització del servei, que fa que estiguin fora de funcionament durant 

mesos, cosa que afecta els col·lectius més vulnerables (gent gran i persones amb 

discapacitat); la destrucció de la xarxa d’autobusos del Districte, de manera que la 

gent gran dels barris ha perdut mobilitat i qualitat de vida.  

També posa de manifest la gestió pèssima del Parc dels Tres Turons i el panell 

d’amiant, que amaga una reorganització del parc per fomentar el turisme massiu als 

búnquers i la recuperació d’un projecte urbanístic de l’època franquista (quan Porcioles 

era l’alcalde de la ciutat) que amenaça 300 famílies. Denuncia la nul·la política 

urbanística per fomentar la construcció d’habitatge de lloguer social al Districte i evitar 

la gentrificació dels barris, però veu positiva la compra de la Torre Garcini i del Bloc 17, 

tot i el seu preu elevat. Denuncia també l’abandonament dels edificis històrics del 

Districte per no donar-los un ús social, fet que té com a conseqüència que es morin els 

barris, i critica la mala gestió dels concursos públics del Districte (Escola Municipal de 

Música Can Fargues, on el bar continua tancat).  

El senyor Melenchon retreu a la regidora i al grup que representa que es van presentar 

a les eleccions del 2015 amb la promesa d’actuar contra la pujada dels lloguers i la 
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turistificació del Districte, subratlla que s’acaba la legislatura amb pujades del 93% per 

m2 a Torre Baró i del 62% a Montbau, i arriba a la conclusió que no hi ha cap 

diferència entre la dreta de Trías i la pseudoesquerra de Colau. A més, retreu al grup 

de la regidora que van prometre més de 4.000 pisos socials que no s’han construït, i 

afegeix que els 2.000 que s’han projectat no finalitzaran fins al 2022, xifra que potser el 

Govern considera suficient, però que per al grup del senyor Melenchon és un suspens 

total. 

Clou la seva intervenció amb l’afirmació que la CUP Horta-Guinardó exigeix la 

declaració d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i l’expropiació dels pisos dels bancs 

rescatats, tant dels fons voltor com dels grans tenidors, per tal que s’afegeixin a la 

Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, inicia la seva intervenció saludant els 

assistents i recordant el 40è aniversari de les primeres eleccions municipals el proper 

mes d’abril, que considera un fet clau per a la consecució de la llibertat i el règim 

democràtic per a tots els espanyols. 

Seguidament, valora diversos aspectes del mandat de la regidora i el Govern del 

Districte, del 2015 al 2019. En primer lloc, parla de la seguretat i subratlla que la 

inseguretat ha estat un dels problemes principals de la ciutat en general, i també del 

Districte, fet que el seu grup ha denunciat a cada Plenari, tal com han fet també els 

diversos barris. Afirma que els delictes han augmentat un 26,6% des que governa 

l’equip actual, i que aquesta qüestió s’ha convertit en el problema principal per als 

barcelonins. Pel que fa al Districte, comenta que els comerciants denuncien els 

robatoris que s’hi cometen, i subratlla que la sensació d’inseguretat és patent, sobretot 

a barris com Horta i la Vall d’Hebron. A més, constata que darrerament s’han 

incrementat els robatoris de pisos a barris com La Teixonera, Can  Baró o Sant Genís i 

retreu a la regidora que, en Plenaris anteriors, li han demanat un nou pla de seguretat 

per lluitar contra la delinqüència, però no els han fet cas. 

En segon lloc, es refereix a la qüestió de la neteja, i posa de manifest que el veïnat ha 

valorat aquest aspecte de forma negativa a les diverses audiències públiques. Retreu 

al Govern que fins dos anys després d’iniciar-se el mandat actual no es van recordar 

que calia netejar els carrers i els barris perquè s’havien detectat 800 punts negres a la 

ciutat, 103 dels quals al Districte, xifra que representa un 12% del total. No esmenta 

els llocs perquè considera que ja saben quins són, afirma que els veïns i veïnes 

continuaran les reivindicacions per aquest motiu i lamenta que Barcelona –i el Districte 

en forma part– sigui una ciutat cada cop més bruta. 

En tercer lloc, valora la qüestió de la mobilitat. Recorda que la setmana anterior va 

acabar el Mobile World Congress, esdeveniment que ha deixat 473 milions d’euros 

d’impacte econòmic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i retreu a la regidora –que 

també és la presidenta de TMB– la mala imatge que la vaga del metro va donar als 

centenars de persones d’arreu del món que van venir a l’esdeveniment, i la 

repercussió negativa que aquest aspecte té per a tots els ciutadans. Considera que el 

Govern té un problema de comunicació que va tenir com a conseqüència el fet que 

molts barcelonins arribessin tard a la feina el dilluns 25 de febrer, i posa de manifest 

que TMB és incapaç de garantir la mobilitat, fet que provoca el caos a Barcelona. Pel 
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que fa al carril bici implantat al Districte, considera que s’hauria d’haver analitzat el lloc 

i el medi, atès que la zona té molts pendents a causa de l’orografia, i posa els 

exemples del carrer Camèlies i l’avinguda Estatut. Com a resultat d’això, els ciutadans 

en general utilitzen poc el carril bici, fins i tot els usuaris del Bicing, i sovint està buit, 

però treu espai d’aparcament. Pronostica que, a mitjà i llarg termini, aquesta manca 

d’espai per aparcar comportarà la pujada de lloguers i la venda de places de pàrquing. 

Seguidament, critica la superilla perquè és contrària a la mobilitat privada i magnifica 

l’externalització negativa dels cotxes i de les motos, i considera que és un projecte 

ideològic, ja que Horta no té problemes de trànsit. També constata les queixes veïnals 

pels canvis de sentit dels carrers Campoamor i Fulton, i el desviament cap al carrer 

Tajo i la ronda de Dalt, i conclou dient que el veïnat va demanar un consulta que no es 

va portar a terme per manca de voluntat del Govern.  

Tot seguit, es refereix a la xarxa ortogonal d’autobusos, que considera que ha causat 

problemes als habitants del Districte a causa de la supressió de parades, l’excessiva 

freqüència de pas i la manca de marquesines. També critica la manca d’informació i de 

participació en el desenvolupament de noves línies, i posa com a exemple la crida a la 

participació sobre l’itinerari de la línia 135 a la Vall d’Hebron, que ja tenien resolt,  i es 

pregunta si això és el que es considera participació. Afirma que la freqüència de pas 

prevista per a aquesta línia, que és de 40-45 minuts, i el fet de no tenir parada al barri 

de la Clota són una presa de pèl. Es demana si el Govern li pot explicar aquest 

sistema. Conclou aquest punt afirmant que la xarxa ortogonal ha produït 

reivindicacions a tots els barris, especialment a Can Baró, Baix Guinardó, Font d’en 

Fargues, Guinardó, etc. 

Recorda que la ronda de Dalt no és una iniciativa del Govern sinó de les associacions 

de veïns i veïnes de la Zona Nord. Lamenta que només s’hagin cobert 200 metres de 

cicatriu urbana de la ronda de Dalt durant aquest mandat, malgrat les peticions de la 

ciutadania de cobrir-la totalment, i considera una burla la inversió de 17 milions per 

cobrir els 200 metres. També denuncia que mentre es retallen les inversions per a la 

ronda de Dalt, decideixen invertir 375 milions en el tramvia de la Diagonal. Clou aquest 

punt reivindicant que la ronda de Dalt ha de ser una rambla per al veïnat i no una 

cicatriu que separi els barris. 

Seguidament, parla del Pla dels Tres Turons, afirma que el barri més afectat és el Turó 

de la Rovira, i posa de manifest que la implementació d’aquest Pla afecta sobretot la 

zona d’habitatges de muntanya, que passa a ser zona verda. El Grup del Partit 

Popular s’oposa a aquesta idea i propugna un parc mixt, on coexisteixin habitatges i 

zones verdes. El senyor Conde recorda una enquesta a 70 veïns, en què tres van 

respondre que se n’anirien si obtenien una bona compensació, i conclou dient que 

espera que hi hagi noves majories que permetin la modificació del PGM del 2010. 

Tot seguit, menciona que un altre tema que preocupa el veïnat és la massificació 

turística a la zona dels antiaeris, la popularitat de la qual ha augmentat la manca de 

civisme. Pel que fa al tema del barri de la Font del Gos, subratlla que, tot i que forma 

part del programa del Govern, no recull les inquietuds del veïnat, preocupat sobretot 

pel tema de les afectacions, en alguns casos des de fa més de 50 anys i sense que 

cap govern hi hagi fet res. 
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Conclou la seva intervenció mencionant un altre incompliment del Govern, i és que els 

veïns i veïnes del Carmel tindran una rambla més verda, però caldrà esperar perquè 

no hi ha pressupost ni calendari. Manifesta que el seu grup hi està a favor, però no de 

la manera en què s’està fent, i critica l’escassa participació en els esdeveniments 

organitzats per sectors, i la confusió entre els veïns sobre com serà la futura rambla. 

(Abans de continuar amb les intervencions dels grups, es produeix una confusió en 

relació amb el temps que els diversos representants no han esgotat en aquest torn: a 

diferència del que passa en altres ocasions, en aquest Plenari el podran sumar al 

temps que tinguin en el torn de rèplica.) 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, recorda a la regidora els 

projectes previstos a l’inici del mandat i que no s’han portat a terme o que estan en 

procés: la Font del Gos, barri on continuen esperant les inversions que mai no arriben; 

la taula multisectorial de treball del barri del Parc de la Vall d’Hebron, iniciativa del 

Grup Socialista, que encara no ha estat convocada, malgrat la importància que té per 

treballar el projecte del Pla de la Vall d’Hebron en conjunt; l’Àrea Verda reclamada per 

l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vall d’Hebron, projecte que no s’ha materialitzat a 

causa de la manca de coordinació entre administracions; l’espai de la Campa, que 

s’havia d’haver iniciat al setembre i s’ha anat endarrerint fins a la nova data prevista, a 

l’abril; el Mercat de la Vall d’Hebron de la Teixonera, que havia d’estar inaugurat al 

desembre i encara no té data de finalització, i els paradistes del qual reclamen que 

s’enllesteixi tot el que falta (l’ascensor, l’entorn i l’hort urbà de la coberta); l’escola 

bressol de la Teixonera, un projecte de principis de mandat que s’ha esvaït. 

Tot seguit, i en relació amb la seguretat, denuncia que només hi ha una patrulla 

nocturna de la Guàrdia Urbana, compartida amb dos districtes més, i també posa en 

relleu el problema de les ocupacions il·legals a indrets com Sant Genís, Can Safont i 

l’antic IES Menéndez Pidal. En relació amb aquesta qüestió, critica el gran 

desplegament de mediadors, que parlen amb els ocupes però que no resolen el 

problema d’inseguretat que pateixen els veïns i veïnes, i pregunta als membres del 

Govern si creuen que aquest problema se soluciona només amb mediadors. 

Pel que fa al cobriment de la ronda de Dalt, i tal com han fet altres grups, critica 

l’endarreriment i els canvis en el calendari del projecte, i menciona una entrevista del 

dia anterior amb la senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, a la SER, on va 

afirmar que un dels assoliments més grans del seu mandat ha estat la ronda de Dalt, 

afirmació que ha motivat la presentació d’un comunicat per part de les cinc 

associacions veïnals del Districte expressant la seva indignació perquè consideren que 

no és veritat. La senyora Carmona recorda que una de les condicions que el seu partit 

va posar per entrar a formar part del Govern municipal va ser el cobriment de la ronda 

de Dalt i un pla d’inversions de 15 milions a la zona, tot tenint en compte les propostes 

de les associacions veïnals. 

Tot seguit, subratlla que per fi funcionen les escales mecàniques i l’ascensor inclinat 

del Carmel, i constata que, després de sis mesos de lluita veïnal i pressió política, s’ha 

aconseguit quelcom tan elemental com és el d’assegurar la mobilitat dels veïns i les 

veïnes del Carmel en el seu dia a dia. 
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Seguint amb qüestions de mobilitat, critica que, després d’una trobada veïnal per 

tractar l’itinerari de la línia 135, que connecta Sant Genís, Montbau i la Vall d’Hebron, 

encara no s’ha implementat, A més, assegura que el veïnat va rebutjar el temps 

d’espera previst de 40 minuts que se’ls va dir en aquella reunió. 

També expressa la preocupació del seu grup per un projecte sorgit fa poc d’un tanatori 

a la Font d’en Fargues, un tanatori «petitet i bufó», tal com el va definir el Govern. 

Pregunta si s’ha parlat amb el veïnat i s’ha consensuat amb els grups polítics, o si 

faran com amb la funerària pública. Qüestiona que es defensi la funerària pública i, 

alhora, es promogui un tanatori privat, i es pregunta si no és una altra contradicció. 

Tot seguit, parla del nou institut d’Horta i pregunta si el Consorci s’ha reunit amb els 

veïns i les veïnes, i si se n’ha consensuat la ubicació. Afegeix el cas de l’Escola 

Jovellanos, que va acceptar la construcció d’un poliesportiu obert al barri, i es pregunta 

si també es deixarà per al proper mandat. 

Finalitza la seva intervenció expressant tristesa per la suspensió del sopar tradicional 

del Consell Dones del Districte en el marc de les celebracions del 8 de març, posa en 

relleu la trajectòria d’anys d’aquest esdeveniment i considera que la suspensió és 

producte de la manca de suport polític. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, recorda que en aquest país hi ha 

presos i preses polítics que fa més d’un any que són a la presó, afirma que no es 

defensen de res sinó que acusen l’Estat perquè és un judici contra la democràcia on 

estan en joc els drets del conjunt de la ciutadania, no només els dels independentistes. 

Continua la seva intervenció qualificant d’insatisfactori el balanç de la legislatura 

perquè no s’han complert les expectatives que s’havien generat ni s’ha donat resposta 

a les necessitats dels barris i de la ciutat en conjunt, tal com Barcelona necessita i es 

mereix. 

Tot seguit, comenta que no s’ha avançat en res per fer efectiu el Parc dels Tres 

Turons, i subratlla que no s’ha tingut la valentia política de plantejar la modificació 

puntual del planejament per garantir la zona poliesportiva del carrer Tenerife del barri 

de Can Baró, amb l’excusa que, en ser final de legislatura, els partits de l’oposició no 

hi votarien a favor. Afirma que això és fals i retreu al Govern que amagui la manca de 

valentia política en la resta de grups.  

Pel que fa al cobriment de la ronda de Dalt, posa de manifest que el veïnat ja els va dir 

que no es posessin medalles que no els pertocaven, i afirma que en tot cas el mèrit és 

dels veïns i veïnes dels barris del sector nord del Districte que fa dècades que 

reivindiquen aquest cobriment i que han tingut molta paciència. També els retreu que 

diguin ara que hi dedicaran 17,5 milions d’euros en lloc dels 15 pressupostats, ja que 

aquesta diferència és el preu que cal pagar perquè s’ha de treballar a la nit i les hores 

nocturnes són més cares. 

Seguidament, posa en relleu els nombrosos incompliments amb els barris, tot i que 

reconeix que s’ha fet feina perquè, entre altres raons, el mecanisme de l’Ajuntament 

no s’atura. No obstant això, els retreu que no s’ha complert gairebé res del que van 

prometre, fet que considera intolerable ja que, en política, el que es promet s’ha de 
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complir i allò que se sap que no es pot fer no s’ha de prometre, i afirma que aquesta és 

la manera de fer d’Esquerra Republicana. Menciona el cas del casal de barri Pirineu 

de Can Baró, es pregunta qui es farà responsable d’una desviació del pressupost del 

100%, i urgeix el Govern a assumir-ne la responsabilitat. 

Pel que fa al tema dels autobusos, diu que no s’explica el creuament de les línies V19 i 

V23 i quan es portarà a terme, tot i que va ser aprovat en el darrer Plenari del Districte 

a proposta d’Esquerra Republicana, i en el qual també es va aprovar que l’H6 passi 

per la ronda de Dalt. 

Tot seguit, menciona un altre incompliment que és la piscina descoberta d’Horta. 

Pel que fa al tema de la superilla, buc insígnia del programa de govern, manifesta que 

s’ha convertit en una plataforma única i considera que no es poden atorgar el mèrit per 

haver fet una superilla que no està acabada. 

D’altra banda, posa de relleu que el vial de Sant Pau, al barri del Guinardó, continua 

pendent, i constata que l’acord al qual es va arribar a principis de mandat entre tots els 

grups d’esquerres i el PSC per fer de Torre Garcini un espai polític municipal no s’ha 

materialitzat més enllà de la presència d’una placa a la porta, i reclama transparència i 

informació. Tot seguit, menciona el torrent del Lligalbé, al baix Guinardó, destruït o en 

fase de destrucció; el solar del carrer Sardenya, on diu que no sap què s’ha fet més 

enllà d’una foto; el problema dels busos turístics, que no se soluciona amb autobusos 

llançadora des d’Alfons X perquè passen pel baix Guinardó. 

Pel que fa al barri del Carmel, critica que, després de quatre anys de mandat, només 

hi hagi un dibuix del projecte de reforma de la rambla del Carmel i que no hi hagi ni 

avantprojecte ni pressupost. Subratlla que la reforma de la plaça Font d’en Fargues 

també està pendent i critica que es posi com a excusa el funcionament de 

l’Administració ja que, quan es governa, s’ha de tenir en compte aquest aspecte. 

Quant al barri de Montbau, menciona que els veïns i veïnes ja van dir al Govern del 

Districte que no han complert cap de les sis propostes que hi havia al programa 

electoral relacionades amb aquest barri, cosa que afecta fonamentalment el veïnat. 

Subratlla els incompliments en relació amb el bus de barri, que el 2016 la regidora va 

dir que hi hauria bus del barri el 2017; el gener d’enguany es va dir que seria el febrer i 

ara es diu que es farà a l’abril. Clou aquest punt afirmant que el barri de Montbau 

necessita inversions profundes, que no s’esperen amb aquest Govern. 

Llavors, parla del barri de la Vall d’Hebron, on ha passat amb l’autobús el mateix que 

passa amb el mercat, que el juliol deien que el novembre i el novembre que seria 

abans de Nadal, però ja no donen més dates. Acaba aquest punt afirmant que hi ha 

una manca de compromís que es demostra amb la no creació de la taula de debat per 

redefinir el barri de la Vall d’Hebron i veure quins equipaments necessita. 

Pel que fa a la Teixonera, critica que s’ha quedat sense una escola bressol municipal, 

una eina clau per garantir la igualtat d’oportunitats. 

Clou la seva intervenció dient que el Govern no governa ja que, afirma, governar vol 

dir transformar, canviar realitats, no només administrar, que és el que fa aquest 
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Govern, i no gaire bé, atès que hi ha anys en què hi ha superàvit i d’altres en què cal 

fer retallades perquè no saben pressupostar bé els ingressos. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, agraeix als veïns, veïnes i entitats 

veïnals que els hagin atès com a grup municipal i es pregunta si estan millor quatre 

anys després de l’inici de la legislatura. Afirma que, segons les dades del baròmetre 

municipal, el 60% dels barcelonins creu que estan pitjor i, en el Districte d’Horta-

Guinardó, el veïnat considera que han empitjorat en seguretat, civisme i neteja, i posa 

de manifest que hi ha una clara degradació de l’espai públic. Així mateix, indica que, 

segons el baròmetre, la gestió municipal es percep com un problema entre el veïnat, i 

considera que el Govern municipal els ha decebut i tenen la sensació que s’han perdut 

quatre anys. 

Esmenta que la regidora ha dit que no tot són pedres, i parla d’indicadors socials: les 

dades de l’atur –juvenil, femení, de llarga durada, majors de 45 anys– són pitjors a 

Horta-Guinardó que a la resta de la ciutat; les ràtios en educació també són pitjors, i la 

proporció de persones ateses pels serveis socials és més gran en relació amb la 

població del Districte; la renda familiar està més de 20 punts per sota que la de la resta 

de la ciutat, amb un descens de gairebé 2 punts des del 2015; s’ha passat del sisè al 

vuitè lloc en el rànquing dels districtes, amb descensos en tots els barris excepte en 

un, i amb el Carmel entre els deu barris amb una renda familiar disponible més baixa. 

Tot seguit, recorda que el 2017 van presentar una proposta per ampliar el projecte 

«Radars» a tot el Districte, però encara hi ha barris, com ara el Carmel, que no tenen 

ni data d’implementació. Considera que algunes instal·lacions esportives estan en un 

estat lamentable, i critica la política social que s’ha portat a terme, perquè no ha 

aconseguit reduir les diferències socials, tot i els diners que s’hi ha esmerçat. 

Seguidament, subratlla que la mobilitat i el transport són temes cabdals al Districte, 

atès que està constituït per barris dispersos i amb forts pendents. En aquest sentit, 

critica la inexistència d’un model de mobilitat i la manca de voluntat de consens amb el 

veïnat, i posa en relleu el fet que el Pla de mobilitat urbana de Barcelona va caducar 

l’any passat. Afegeix que, com en altres iniciatives, s’ha portat a terme una política de 

fets consumats, desplegant carrils bici com a propaganda política i no com un model 

de transport alternatiu eficaç. I subratlla que el Govern sí que ha aconseguit que els 

veïns i veïnes de cinc barris es manifestessin en contra de la nova xarxa d’autobusos, 

que no ha tingut en compte les característiques dels barris de muntanya. Afegeix que 

han denunciat els problemes de freqüència de les línies d’autobusos V21 i D40, i 

afirma que considera indispensable el bus de barri, però la freqüència de pas prevista 

de 40 minuts per al 135 a Montbau no és un servei. També els retreu que es difongui 

que el 191 connecta l’Hospital de Sant Pau i Can Baró, quan ni tan sols s’endinsarà en 

el barri. 

Pel que fa a la seguretat, indica que el darrer any la inseguretat ha augmentat un 19% 

a la ciutat, i és la preocupació principal del veïnat d’Horta-Guinardó, segons les 

enquestes municipals. També critica la permissivitat amb els casos d’ocupació, que 

comporten molts problemes veïnals, i insta el Govern a evitar que la tendència 

empitjori. Addueix, a més, una manca de vigilància i prevenció, i afirma que no pot ser 

que les nits del cap de setmana només hi hagi una patrulla de la Guàrdia Urbana de 
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servei a Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó, que sumen 31 barris i 490.000 

habitants en total. 

Tot seguit, desgrana temes relacionats amb l’economia: no s’ha aprovat ni un 

pressupost municipal ni el Pla d’actuació municipal (PAM); el Districte parteix d’una 

situació econòmica que és pitjor que la de la mitjana a tota la ciutat, amb poca 

concentració d’activitat econòmica i una forta davallada del comerç, especialment amb 

una pèrdua d’empenta del petit comerç (el 26,5% dels locals estan buits, la pitjor dada 

de Barcelona); s’ha perdut la seu de l’empresa de Laboratoris Esteve i hi ha molt de 

retard en la reforma dels mercats del Carmel, la Vall d’Hebron i Horta. Recorda que fa 

un any es va presentar el Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó, que no 

ha estat més que un programa de bones intencions, amb poques mesures 

pressupostades, basades en l’anomenada economia social i col·laborativa i amb la 

creació d’un espai de cotreball que, bàsicament, ofereix dubtes al seu grup. Afirma que 

el Districte necessita un pla econòmic ambiciós que compti amb tots els sectors 

econòmics, promogui la innovació i atregui inversions. 

Considera que el Pla de barris és un exemple del que han estat aquests quatre anys 

de mandat: una etiqueta amb un embolcall bonic, però amb una caixa semi-buida, 

màrqueting amb poca execució i molta reprogramació, amb inversions que s’haurien 

d’haver previst en el pressupost ordinari, però que han acabat essent una eina ineficaç 

contra la desigualtat. 

També constata que s’acaba el mandat sense haver-se fet cap actuació pública en 

l’àmbit de l’habitatge, i encara esperen que es posi en marxa la taula de l’habitatge del 

Districte, amb els diversos partits polítics, tal com es va aprovar en la darrera sessió 

del  Plenari. Considera que el problema de fons del Govern és la manca de gestió, i el 

fet que no té un projecte clar per al Districte ni per als barris que el formen, cosa que 

ha acabat pagant el veïnat: a la Font del Gos, on s’han presentat fins a tres projectes 

de reforma i acabaran amb una intervenció mínima que només posarà un pedaç a les 

greus deficiències que pateixen; a Can Baró, on la reforma del casal de barri Pirineu, 

l’únic equipament del barri,  s’ha ajornat; els Tres Turons, on estan com al principi del 

mandat o pitjor, amb habitatges que continuen afectats i amb el veïnat hipotecat, i amb 

un concurs d’idees que no s’ha consensuat amb els veïns i veïnes; al Baix Guinardó, 

on esperen la reforma de trams de carrers; a la Font d’en Fargues, a Montbau, Sant 

Genís, Horta, on s’ha creat una plataforma contra el projecte de la superilla; a la Vall 

d’Hebron, on es reclama la comissió de seguiment de la ronda de Dalt; a la Clota, al 

Carmel.  

Finalment, afirma que el balanç de la gestió de govern del Districte ha estat 

decebedora i ha causat frustració entre la ciutadania, atès que hi ha massa nyaps i 

promeses que no s’han complert, i que aquesta gestió s’ha convertit en un problema 

per als habitants d’Horta-Guinardó.  

El senyor Gonzalo Puelles, del GMDDemòcrata,  comença la seva intervenció 

recordant els presos polítics i els exiliats, i els fets de l’1 d’octubre que, comenta, han 

conduït a un judici quan el que va fer el poble de Catalunya aquell dia va ser expressar 

pacíficament el seu dret a expressar-se mitjançant les urnes. 
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Tot seguit, retreu a la regidora que, un cop passats els quatre anys de mandat, el que 

haurien d’haver estat accions potents, ambicioses, de millora efectiva de la vida veïnal, 

s’han reduït a un reguitzell d’actuacions parcials, no compromeses i que no serveixen 

per amagar la manca de lideratge del Districte. Afirma que la manca d’actuació ha 

estat general, a totes les àrees i a tots els barris. 

Comenta un tema cabdal per al barri: tancar la ferida de la ronda de Dalt, i critica que 

el partit de la regidora va intentar aturar les obres al principi, qualificant-les de 

«projecte faraònic». Subratlla que en aquell moment es van intentar trencar consensos 

i acords i endarrerir l’adjudicació dels projectes acordats, i afirma que tan sols la força 

de les associacions veïnals, la darrera vegada el dia anterior, quan van desmentir 

públicament l’alcaldessa, ha impedit l’aturada del projecte. 

En relació amb el Parc dels Tres Turons, subratlla que, en lloc d’invertir en el benestar 

del veïnat, de millorar les infraestructures i de permetre que el parc sigui compatible 

amb els habitatges que hi ha, s’han limitat a presentar un concurs per a un 

avantprojecte, expressió que en llenguatge col·loquial significa no fer res durant tres 

anys i engegar un concurs a finals de mandat que es resoldrà a finals de març, i que 

no donarà lloc a cap actuació. Afegeix que la rambla del Carmel està en la mateixa 

situació (ahir es va resoldre el contracte del concurs), i considera inacceptable que en 

el darrer mes efectiu del mandat es convoqui un concurs d’idees per a una qüestió 

reivindicada pel veïnat, pel territori. 

Tot seguit, parla de la manca de participació de veritat i, reprenent les paraules de la 

regidora en el sentit que s’havien fet moltes reunions, critica que a la primera part del 

mandat se’n van fer moltes per redefinir projectes amb què no estaven d’acord, no per 

parlar amb el veïnat dels projectes que calien, i insisteix en el fet que a prop del final 

del mandat es convoquen concursos d’idees. 

Posa en relleu que queden obres pendents: a la Font del Gos, planejaments 

urbanístics, com a la Teixonera, grans obres d’infraestructura i, sobretot, habitatge 

públic. En aquest sentit, considera que, atesa la gravetat del problema de l’accés a 

l’habitatge dels barcelonins, és preocupant que no s’hagi començat la construcció de 

cap habitatge públic al Districte durant aquesta legislatura, fet que qualifica de mala 

gestió i que contraposa a la construcció de prop de 300 habitatges públics durant el 

mandat anterior. Subratlla que, no tan sols no se n’ha construït ni iniciat cap, sinó que 

no s’ha contractat cap projecte i clou aquest punt afirmant que aquesta mancança 

passarà a la història del Districte. 

Pel que fa a la seguretat, posa de manifest l’augment de la victimització del veïnat del 

Districte i apunta els temes següents: ocupacions delictives, narcohabitatges, 

incapacitat de posar ordre al turisme abusiu del Turó de la Rovira. Considera que cal 

fer més que anunciar una patrulla nocturna i afirma que cal liderar les forces de 

seguretat, atendre i escoltar el veïnat, i no només enviar mediadors quan hi ha un 

problema de convivència greu. 

Subratlla que la manca de diàleg també afecta l’àmbit de l’ensenyament: l’escola 

bressol de la Teixonera no s’ha portat a terme, tot i ser una de les actuacions 

principals previstes, i s’ha planificat un institut en un solar de la Vall d’Hebron on els 

veïns i veïnes consideraven que calien altres equipaments més importants. Finalment, 
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apunta que, fruit del treball del veïnat, del Consell Escolar i de les direccions dels 

instituts de la zona, el Govern ha reprogramat una obra (el mateix que va passar amb 

el centre Jovellanos) que s’havia de construir al costat d’un altre centre ja edificat, en 

lloc del poliesportiu obert al barri que demanava el veïnat. Insisteix en el fet que només 

la força veïnal fa que el Govern redreci la seva actuació i esmeni els seus actes. 

Considera que el Pla de barris ha quedat buit de contingut, amb actuacions 

insuficients,  no començades o ni tan sols programades, i constata que, mentre altres 

districtes de Barcelona tenen tres barris dins del seu Pla de barris, Horta-Guinardó 

només en té dos, i defensa la inclusió de Montbau en el Pla de barris del Districte. 

La regidora inicia el torn de rèplica recordant que s’han fet moltes actuacions als barris 

i n’enumera algunes que no han estat esmentades pels grups: el casal de barri del 

Carmel, al carrer Llobregós, una obra molt reivindicada pel veïnat; la Taula de 

Convivència de la plaça Pastrana; el nou punt d’assessorament energètic al carrer  

Llobregós, molt necessari en una situació de pobresa energètica; l’execució i la 

inauguració de les obres del poliesportiu municipal d’Horta, i subratlla que totes són  

inversions molt quantioses als barris. N’esmenta d’altres menys quantioses, però 

també importants: projecte «Radars» a Horta, molt demanat; l’impuls a la modificació 

de l’MPGM de Collserola, a la Font del Gos, que comporta la desafectació del túnel 

d’Horta i el desencallament d’una situació complicada; el projecte de les obres 

d’arranjament del torrent de Cal Notari, que volien que fos més ambiciós, però que la 

Generalitat va retallar; la priorització i el consens d’actuacions de l’arranjament dels 

carrers a La Clota, que van haver de refer per la manca de consens en el projecte del 

mandat anterior; la remodelació dels jardins del doctor Pla i Armengol, al Guinardó; la 

futura obertura del vial per a vianants a l’Hospital de Sant Pau i a la Vall d’Hebron –

subratlla que acabaran el mandat amb projectes que connectaran els dos hospitals del 

Districte. 

Tot seguit, respon a la qüestió plantejada per la senyora Núria Carmona sobre la ronda 

de Dalt i afirma que sí que es creuen el projecte i li recorda que, a causa de la pressió 

veïnal, van pactar amb el grup del PSC l’ampliació de la inversió prevista a l’inici. 

Subratlla que s’hi acabaran invertint més diners dels que van acordar amb el PSC –

17,5 milions d’euros en lloc de 15– i no a causa dels treballs en horari nocturn, sinó de 

la complexitat de l’obra. 

Assenyala que han fet molta feina en l’àmbit de la seguretat i de la prevenció: s’han 

creat moltes taules de convivència on es treballa de forma preventiva aquest aspecte; 

s’ha recuperat un patrullatge nocturn que, recorda al conseller del PDeCAT, va 

suprimir el Govern anterior, de Convergència i Unió. També recorda al PSC que va ser 

durant el mandat d’aquest partit quan es van unificar les unitats territorials per oferir 

aquest servei de manera agrupada, sistema que el Govern actual ha recuperat. 

Responent a la crítica que no han avançat en res, afirma que han portat endavant 

molts projectes: pel que fa al concurs del Parc dels Tres Turons, a Can Baró, recorda 

que la Llei d’arquitectura aprovada amb un ampli consens pel govern municipal 

determina que cal un concurs per fer una obra d’aquesta complexitat, i justifica 

l’endarreriment de les actuacions per la voluntat de consensuar amb el veïnat una obra 
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tan complexa. Un cop s’ha arribat a aquest consens, s’ha obert el concurs i el procés 

administratiu corresponent. 

Pel que fa al bus de barri de Montbau, afirma que ha estat un procés molt dialogat ja 

que el recorregut d’aquests autobusos respon a una planificació gairebé feta a mida 

per al veïnat, tot i que cal que sigui coherent. Afegeix que aquesta línia es posarà en 

marxa properament i expressa la seva satisfacció per aquesta qüestió. Critica que es 

consideri que la nova xarxa d’autobusos és simplement un moviment de parades, i 

afirma que, amb aquesta nova xarxa, han aconseguit que els autobusos portin més 

viatgers que mai: s’ha passat de 187 a 202 milions d’usuaris, increment que s’ha notat 

sobretot a les noves línies de la xarxa, que s’han considerat molt útils per cobrir les 

necessitats de la ciutadania. Constata que tant les dades de viatgers com les 

enquestes demostren que la ciutadania no només s’ha adaptat als canvis, sinó que els 

ha rebut de bon grat, amb les valoracions més positives (entre un set i un vuit) des que 

hi ha registres sobre aquesta qüestió. Afegeix que en el Districte hi ha exemples de 

noves línies que estan donant un molt bon servei a la ciutadania. 

Clou la seva intervenció explicant que han treballat per l’accessibilitat, amb noves 

escales mecàniques a la Teixonera, on l’escola bressol no està aturada, tal com s’ha 

dit, sinó que està en projecte, com d’altres qüestions que quedaran pendents per a qui 

governi a la propera legislatura. 

El senyor Joan Melenchon, del GMDCUP-PA, inicia el segon torn d’intervencions 

recordant les paraules de la regidora sobre combatre el feixisme durant la darrera 

sessió del Plenari, i subratlla que, durant l’acte de VOX –que qualifica de «formació 

masclista, homòfoba i feixista»– del 16 de febrer a l’Hotel Alimara, on va presentar el 

seu concepte arcaic de família, només tenia el moviment antifeixista al davant, i critica 

que ni la regidora ni cap altre grup polític hi assistís. Considera que cal dir «no 

passaran» al carrer i no en el transcurs d’un ple amb càmeres. Tot seguit, denuncia la 

complicitat del Govern del senyor Torra i del conseller d’Interior, el senyor Buch, que 

va gastar milers d’euros en un desplegament policial amb més de vint furgonetes 

antiavalots, que van actuar com a seguretat privada de VOX, per coaccionar la 

protesta antifeixista, que va acabar amb deu identificats, entre els quals la candidata 

del seu grup a les properes eleccions municipals, simplement pel fet de protestar 

contra les polítiques xenòfobes i reaccionàries de la ultradreta. Afegeix que no 

toleraran el feixisme de VOX als carrers del Districte i de la ciutat fent campanya per 

atiar la xenofòbia i la misogínia i clou la seva intervenció afirmant que denunciaran els 

partits polítics que ho facilitin. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, recorda a l’equip de govern el Pla 

d’equipaments 2006-2020, que va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics 

el 2006 i que està a punt de finalitzar sense un debat de revisió. Constata que, un cop 

aprovat, el seu grup polític va expressar dubtes sobre el compliment d’aquest pla a 

curt i mitjà termini, i considera que se’ls ha donat la raó: bona part s’ha quedat al 

calaix, sense que cap dels governs anteriors (PSC i IC, i CiU) el complís, i recorda que 

el 2006 ja es parlava d’un dèficit d’escoles bressol, per exemple a la Teixonera, i 

actualment no hi ha ni un projecte d’execució de l’escola bressol que necessita el barri. 

Manifesta que el seu grup ja va denunciar el pla i que ningú no els ha donat cap 

explicació relativa a la seva execució. Recorda que aquest tema estava en el 
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programa del grup de govern, cita el punt concret («revisar i reactivar el pla 

d’equipaments del Districte»), els pregunta si l’han complert i conclou que no. 

Tot seguit, mostra un document que va presentar Tony Mateo, president de 

l’Associació de Veïns de Montbau, sobre revisar i reactivar el Pla d’equipaments del 

Districte, i menciona les actuacions següents: estudiar la construcció d’equipaments i 

urbanització de l’espai que ocupava Talleres Muñoz, desenvolupar plans especials a 

l’interior del Carmel, construir una residència dins de Can Torrent d’en Melis, 

augmentar el servei de neteja a places i carrers, conservar l’espai públic singular, 

històric i cultural del carrer Aiguafreda, restaurar l’edifici de l’entrada al Laberint 

d’Horta, destinar la Casa del Fotògraf de la plaça Eivissa a un hotel d’entitats, iniciar el 

projecte del Parc de la Clota, cedir un solar per a la construcció d’un nou institut públic 

a La Clota, acabar l’escala mecànica de la sortida del metro de la línia Coll-Teixonera, i 

estudiar la construcció d’aparcaments subterranis i equipaments dels solars del carrer 

Arenys 73-75. 

La senyora Núria Carmona, del GMDPSC-CP, afirma que el casal del Carmel, al carrer 

Llobregós, és benvingut, però no a costa de l’equipament de Can Baró, que ha quedat 

pendent de millora. Pel que fa al poliesportiu municipal d’Horta, afirma que també és 

benvingut, però es pregunta què passa amb el camp de rugbi de la Teixonera-Vall 

d’Hebron, un equipament cabdal atesa la importància d’aquest esport per a Barcelona, 

i amb uns vestidors que qualifica de tercermundistes. 

Subratlla que el projecte de la ronda de Dalt no era part del programa electoral del 

Govern, i afirma que no se l’han cregut mai, sinó que és el resultat de la lluita de les 

cinc associacions veïnals presents al Plenari. Tot seguit, esmenta el Pla de barris i 

recorda a la regidora que el PSC, amb el suport de tots els grups de l’oposició, ha 

demanat un plenari municipal extraordinari per tractar aquesta qüestió. Considera que 

en el Pla de barris s’han barrejat projectes amb tasques de manteniment, com ara 

l’arranjament d’aires condicionats o la instal·lació de llums de Nadal, i conclou afirmant 

que determinades paraules esmentades per la regidora (projecte, procés participatiu, 

canvis de nom de diferents indrets, reunions, dinamització, etc.) són eufemismes que 

no condueixen a res. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, considera, en relació amb els terminis, 

que un bon govern s’ha de posar a treballar abans per garantir tot el procés participatiu 

necessari i perquè el resultat sigui efectiu durant el mateix mandat, o al més aviat 

possible, i conclou que la participació veïnal no és la causa dels endarreriments. 

Tot seguit, esmenta alguns incompliments que s’han comentat: no han construït cap 

dels 4.000 nous pisos socials que havien promès al Districte, i només se n’hauran 

edificat 600 en tota la ciutat, fet que afecta sobretot el jovent; existència de barris 

mancats d’equipaments (Palau del Marquès d’Alfaràs del Laberint, la Torre del Moro, 

en estat ruïnós); manca de transparència en el Pla de barris, convertit en un calaix de 

sastre del qual no es ret comptes; ni tan sols s’ha parlat de joventut en l’informe de 

regidoria, i l’única acció que s’ha fet en aquest àmbit és eliminar la Regidoria de 

Joventut després de trenta anys, fet que implica la invisibilització d’aquest col·lectiu. 

Manifesta que cal rigor i honestedat per gestionar l’Ajuntament i per transformar un 

model de ciutat caduc, que precaritza els joves i gentrifica els barris. En darrer lloc, 
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afirma que no es tracta de fer nova o vella política, sinó de fer bona política al servei 

de la majoria. 

El senyor Nicolas Ortiz Cuevas, del GMDC’s, comenta que els bons resultats 

estadístics sobre l’ús de la xarxa d’autobusos no vol dir que no hi hagi barris que 

s’hagin sentit perjudicats per la implantació de la nova xarxa, amb la pèrdua de línies 

com la 55 o l’escurçament d’altres com la 39 a diversos barris del Districte, i comenta 

que no s’ha tingut en compte la diversitat del Districte d’Horta-Guinardó. 

Tot seguit, parla de l’accessibilitat, que considera un tema cabdal per al Districte, i 

possiblement la mancança més gran que pateix, ja que els nivells d’accessibilitat estan 

molt lluny d’adequar-se a les necessitats del veïnat i dels barris. Afegeix que s’està 

lluny d’integrar l’accessibilitat en el dia a dia dels veïns i veïnes, afirma que el mandat 

és decebedor en aquest sentit i esmenta nombroses avaries en els ascensors i les 

escales mecàniques, situació que ha denunciat la Síndica de Barcelona al seu informe 

anual. Subratlla que des del seu grup s’han fet nombroses propostes per a la millora 

d’aquest servei, sobretot pel que fa a la freqüència i a l’aplicació d’un servei eficaç 

d’avisos d’avaria. 

També menciona la manca de parcs infantils adaptats, la necessitat d’impulsar el 

comerç accessible (només s’ha fet una prova pilot a Sant Genís), i recorda que encara 

circulen autobusos no accessibles (línia 119). 

Finalitza la seva intervenció amb un al·legat en favor de la convivència, que ha de ser 

una prioritat política; per això, afirma, cal mantenir la neutralitat política de l’espai 

públic, i denuncia la presència d’una pancarta a la seu del Districte amb un missatge 

que no tota la ciutadania comparteix, i que considera propaganda partidista. Indica que 

el seu grup n’ha demanat la retirada perquè no promou ni la convivència ni la 

democràcia. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, considera que excusar-se en 

la participació pel que fa als concursos és un pretext, i critica que es convoquin un mes 

abans d’acabar un mandat, o dos dies abans com en el cas de la rambla del Carmel.  

D’altra banda, es mostra sorprès per la manca de resposta pel que fa a la manca 

d’habitatge públic de lloguer al Districte. 

Quant a la seguretat, retreu a la regidora que parli d’una hipotètica retallada d’un 

mandat anterior quan la victimització del veïnat ha augmentat durant aquest mandat, i 

afegeix que, mentre els delictes augmentaven, la resposta del govern minvava. 

La regidora clou aquesta part criticant que el PDeCAT, que forma part del Govern de la 

Generalitat (que ha retallat en habitatge) doni lliçons sobre aquesta qüestió a 

l’Ajuntament de Barcelona, que està actuant més enllà de les seves competències. Tot 

seguit, retreu al PSC que critiqui el projecte d’una funerària petita (que no es portarà a 

terme) quan s’ha oposat a una funerària pública que abaratiria els enterraments. 

En darrer lloc, afirma que ni ella ni els membres del Govern del Districte han oblidat 

mai qui són ni per què són aquí.  
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C.- Part decisòria 

a) Propostes d’acord 

3. Informar favorablement anomenar plaça de l’1 d’Octubre l’espai format per la 
cruïlla del passatge de Llívia amb el carrer Renaixença i per la zona de vianants 
envoltada pel Mercat del Guinardó i el  CAP Guinardó i elevar la proposta a la 
Ponència de Nomenclàtor. 
 
La consellera Beatriz Martínez Alonso, consellera d’Ocupació, Comerç i Turisme i 

Altres Economies, inicia la seva intervenció recordant que durant aquest mandat s’ha 

aprovat el Reglament de participació ciutadana, un dels objectius del qual és obrir les 

portes de l’Ajuntament a la ciutadania, fet que ja s’ha produït en els consells de barri, 

com ara el de Montbau o Guinardó, i per això cedeixen la paraula als veïns i veïnes del 

Districte perquè presentin la iniciativa ciutadana per anomenar plaça de l’1 d’Octubre 

l’espai format per la cruïlla dels passatge de Llívia amb el carrer Renaixença i per la 

zona de vianants envoltada pel mercat del Guinardó i el CAP Guinardó. 

El senyor Antoni Rifà explica que un grup de veïns i veïnes del barri es van trobar 

perquè consideraven que calia fer un homenatge a tots els homes i dones de 

Barcelona que van fer possible la realització del referèndum de l’1 d’octubre del 2017, i 

diu que pensen que un bon lloc per a aquest homenatge és l’espai que hi ha al costat 

del Mercat del Guinardó, ja que és el lloc on el veïnat, la nit i matinada anteriors a la 

data del referèndum, va esperar l’arribada de les urnes i es va preparar per a la 

votació, fins que van arribar un seguit de furgonetes de la Policia Nacional que, sense 

avís previ i de manera violenta, van entrar a l’ambulatori on s’havia de fer la votació. 

Afegeix que, malgrat la pacífica però convençuda defensa que els veïns i veïnes van 

intentar fer, els agents van entrar i es van endur les urnes. Clou la intervenció afirmant 

que l’homenatge és per a tots els que aquell dia van rebre i per a totes les que volien 

votar, independentment del que pensessin i del sentit del seu vot, i que van fer 

possible que es votés i que hi hagués un resultat. 

El senyor Joan Melenchon Soria, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu 

grup a la iniciativa popular per canviar el nom de la plaça del Mercat del Guinardó per 

plaça de l’1 d’Octubre, insisteix en el fet que és una iniciativa popular i no del Govern i 

per això, i en contra de la política habitual del seu grup, participaran en la votació de 

forma excepcional, en solidaritat i reconeixement a les persones que van patir la 

violència policial el dia del referèndum, i espera que a nivell de ciutat no es 

menystingui la voluntat popular que s’expressarà amb aquesta votació al Districte. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot contrari del seu grup, i 

apunta el que ja s’ha dit en altres plens: el referèndum de l’1 d’octubre va ser convocat 

per la Generalitat, suspès pel Tribunal Constitucional, prohibit pel Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya i finalment portat a terme de manera il·legal, sense complir cap 

garantia mínima segons els estàndards internacionals, i que va suposar un cop a la 

democràcia. Afegeix que la Unió Europea va corroborar la il·legalitat del referèndum i 

es pregunta com es pot denominar una plaça amb un fet il·legal, afirma que, dels 

169.000 habitants del Districte, en van votar 1.346 (0,8%), i pregunta si aquesta 

proporció indica que la ciutadania vol aquest canvi de denominació. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot contrari del 

seu grup, però afirma que creuen en el diàleg i en el respecte a les diverses idees, i 

subratlla que estan a favor de denominar les places i els carrers de tothom amb 
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propostes acordades que no comportin problemes en el context de la situació política 

complicada que es viu a Catalunya, i per això votaran en contra d’aquesta iniciativa. 

El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, afirma que l’1 d’octubre de 2017 

marcarà un abans i un després a Catalunya, i afegeix que aquell dia la ciutadania 

organitzada, amb un suport institucional força ampli a tot el territori, va demostrar un alt 

grau de democràcia, mai vist fins llavors, amb una defensa sense precedents de la 

llibertat i els drets fonamentals. Afegeix que van votar i que van rebre una repressió 

impròpia d’un estat que es diu democràtic i que, afirma, aquell dia va demostrar que no 

ho era tant mentre el món sencer ho veia. També comenta que aquell dia molts veïns i 

veïnes del Guinardó i barris propers eren al CAP del Guinardó, defensant molt més 

que urnes i paperetes, defensant el dret d’un poble a decidir el seu futur. Clou la 

intervenció dient que avui, amb la mateixa dignitat democràtica que es va mostrar 

aquell dia, es presenta aquesta iniciativa, amb una recollida de signatures entre el 

veïnat, per denominar la plaça del Guinardó plaça de l’1 d’Octubre, iniciativa a la qual 

donen suport i hi voten afirmativament, igual que en aquella data van votar a favor de 

la república catalana. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, expressa el vot contrari del seu grup, 

menciona el petit percentatge de veïns i veïnes del Guinardó que, al seu parer, 

aquesta iniciativa representa i subratlla que hi voten en contra perquè és contrària a la 

convivència al Districte i a la legalitat democràtica. Afegeix que la democràcia es basa 

en el respecte a les normes i a les lleis, fet que ens defineix com una societat en què 

tothom té els mateixos drets, deures i llibertats, i si no es respecten aquestes normes, 

el resultat és la discriminació. Subratlla que aquell dia es va portar a terme un acte 

il·legal, promogut per un govern que va menystenir la població no nacionalista i no va 

respectar l’estat de dret, i acaba la seva intervenció dient que per aquestes raons hi 

votaran en contra. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata,  expressa el vot favorable 

del seu grup i tot el suport a aquesta iniciativa ciutadana perquè votar és un dret de la 

ciutadania que fins i tot reconeix l’article 23 de la Carta Magna, que alguns consideren 

intocable, i afegeix que les agressions que es van produir a tot el país, inclosos el 

Guinardó i altres barris del Districte, són intolerables perquè, afirma, defensar unes 

urnes és un acte pacífic que no justifica, en cap cas, el que va succeir. Tot seguit, i 

després d’haver-ne parlat amb el veïnat, demana que a la placa hi consti, a més de la 

nova denominació, el nom del lloc on va succeir, la plaça del Guinardó. I finalitza la 

intervenció afirmant que els veïns i les veïnes mai no oblidaran el que hi va passar. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, del GMDBComú-E, puntualitza que és una 

iniciativa ciutadana, que el Govern no se la vol apropiar –en resposta a la CUP–  i que 

compleix de sobres amb els requisits que preveu el Reglament de participació, aprovat 

per unanimitat de tots els grups –en resposta als grups que parlen de percentatges. 

Subratlla que, més enllà d’aquestes qüestions, tothom té present a la memòria què va 

passar l’1 d’octubre de 2017 i els actes de repressió en contra d’una jornada de 

mobilització pacífica a favor del dret a decidir, i per això el seu grup hi vota a favor. 

S’aprova. 

El senyor David Anton Llapart intervé com a veí (i fill i net de veïns) de la plaça, i 

també com a comerciant de la zona, parla de la remodelació de l’espai i expressa que 

no vol debatre la pertinència del canvi de denominació, sinó explicar la raó per la qual, 

si hi ha d’haver un lloc a Barcelona que es denomini 1 d’octubre, ha de ser aquest. 
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Menciona l’ACEM, la candidatura per a l’Associació Comercial Entorn Mercat, que s’ha 

desfet, la Torre Garcini, al costat de la plaça, està aturada i afirma que la plaça 

necessita un impuls. Afegeix que, de fet, ja fa més d’un any que hi ha una placa amb la 

nova denominació, que tothom l’ha respectat i que tothom l’anomena d’aquesta 

manera perquè és el lloc on van passar els fets. Tot seguit, explica que ha mirat si hi 

ha altres places on haguessin passat fets semblants i ha arribat a la conclusió que és 

l’única, tot i que en altres llocs hi ha hagut propostes de denominació semblants. 

Afirma que les imatges es van veure a l’àmbit internacional i considera que la nova 

denominació donarà un nou impuls a l’espai remodelat, no només des del punt de vista 

comercial sinó també veïnal, perquè la plaça és una àgora popular del barri i expressa 

l’agraïment del veïnat, molts més dels que van signar. Acaba la intervenció reiterant-ne 

l’objectiu: explicar la raó per la qual és pertinent que aquesta plaça prengui aquesta 

denominació.  

4. Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2019 a 
la Comissió de festes del Carmel i al Grup de dones de La Teixonera, de 
conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012. 
 
La regidora explica que en aquesta sessió del Plenari hi ha dues propostes 

d’atorgament de Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2019 a dues entitats molt 

representatives del territori: la Comissió de Festes del Carmel i el Grup de Dones de 

La Teixonera, que celebra el 30è aniversari. Ressalta el mèrit que suposa mantenir un 

grup d’aquestes característiques, que ha fet diverses activitats (teatre, patchwork, 

informàtica, puntes de coixí, etc.), ha participat a la Mostra de Teatre fins al 2017, i  és 

artífex de la geganta (la Taixo). Expressa el desig que aquesta medalla, a més de 

reconèixer la feina feta, els doni impuls per al futur i conclou felicitant aquesta 

associació. Tot seguit, parla de l’altra entitat homenatjada: la Comissió de festes del 

Carmel, entitat que celebra el 40è aniversari i organitza una gran festa popular al barri 

del Carmel. La regidora constata que no és fàcil treballar en les festes, ja que 

requereix molta feina i organització, especialment en un barri com el Carmel, amb 

molts habitants i una alta participació en aquests esdeveniments. Afegeix que hi 

participen desenes de persones, de generacions diferents, i entitats que treballen 

durant mesos per garantir que se celebrin les festes a principis de juliol. Finalitza la 

seva intervenció dient que enguany lliuraran la placa a Joan Ponce, lluitador veïnal, i 

felicita un altre cop les entitats. 

S’aprova per unanimitat de tots els grups. 

El senyor Jordi Mitjana, en nom de la Comissió de Festes del Carmel, pren la paraula 

per agrair el suport de tots els grups a la iniciativa i la feina que fan els membres de 

l’entitat, que no només organitza la festa del Carmel, sinó altres festes a tots els barris, 

que es porten a terme amb molt esforç i molta convicció, malgrat els problemes i 

conflictes que tenen. Concretament, agraeix la feina de les 42 entitats, sis grups i un 

munt de gent independent que treballen per tirar endavant la festa i expressa el desig 

que ho puguin continuar fent, i recorda tothom que hi ha participat en els darrers 

quaranta anys.  

La senyora Ana Garcia Hernández, en nom del Grup de Dones de La Teixonera, 

expressa el seu agraïment en nom de l’entitat i del veïnat per la distinció atorgada, i 

recorda que treballen pel barri, al peu del canó, des del 1989. 
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5. Informar favorablement, de conformitat amb allò que disposa l'art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit 
Llobregós - Can Mateu, d’iniciativa municipal. 
 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, explica que porten a 

la part decisòria una modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) que pretén 

resoldre un dels sectors indicats a la Modificació puntual del Pla general metropolità 

(MPGM) en l’àmbit del Carmel, concretament el sector 14.3, amb una redefinició per 

poder incloure sòl adjacent que permeti una millor adaptació a l’entorn i una millor 

ordenació del conjunt de l’aprofitament edificable que ha de tenir aquesta peça. 

Subratlla que es projecta, per primera vegada, en un planejament de la ciutat la 

disposició del 30% del sostre d’edificabilitat en règim d’habitatge de protecció oficial, i 

es mostra satisfet que es pugui fer al Districte. Tot seguit, mostra la imatge on es veu 

l’àmbit en el planejament actual i el que es proposa, en el qual s’inclou un resta de vial 

a la peça per poder situar tota l’edificabilitat del conjunt en un dels costats de la 

Baixada de Can Mateu, la qual cosa permet disposar d’una peça de verd més diàfana, 

sense edificació, que permetrà posteriorment abordar millor el planejament urbanístic 

de l’àmbit de les Bugaderes d’Horta. Subratlla que, d’aquesta manera, es concentra 

l’edificació (mostra la imatge) en tres edificis situats en un costat de la Baixada de Can 

Mateu, i afirma que l’edifici situat a la part de dalt serà íntegrament habitatge de 

protecció oficial. Considera que aquesta modificació és una bona solució per a un dels 

sectors més importants de l’MPGM del Carmel, també pel que fa a la protecció 

posterior de l’àmbit de les Bugaderes i l’obertura de la zona enjardinada al públic, que 

el sector privat està obligat a fer i a posar a disposició de la ciutat. Clou la seva 

intervenció demanant l’aprovació de la modificació presentada. 

(El senyor Joan Melenchon Soria, del GMDCUP-PA, ha marxat del Plenari) 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa l’abstenció del seu grup, i 

parla d’un període d’al·legacions que parteix del dia 13 de febrer en què el seu grup es 

va abstenir, i reitera que es tornen a abstenir fins que es resolguin les al·legacions 

presentades. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del 

seu grup. 

El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, constata la voluntat de millora 

d’aquest planejament respecte a l’anterior perquè busca alineacions ja existents, 

allibera la zona verda del costat del passatge d’Aiguafreda i guanya metres d’habitatge 

de protecció oficial. No obstant això, afirma que no hi poden votar a favor d’entrada 

perquè consideren que és una actuació insuficient tal com es planteja, ja que es parla 

d’un àmbit únic, molt vulnerable i d’extrema fragilitat. Afegeix que no protegeix l’entorn 

de les casetes d’Aiguafreda, i diu que sembla més l’urbanisme d’una zona dormitori de 

qualsevol ciutat que la d’un nucli de cases antigues protegides, impressió corroborada 

quan s’ha presentat la proposta al veïnat. Expressa l’abstenció del seu grup perquè 

esperen que entre l’aprovació inicial i la definitiva la proposta es pugui millorar. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup, 

tal com ja es va posicionar a la Comissió d’Urbanisme. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del 

seu grup, ja que considera que és una proposta que millora l’encaix anterior dels 

habitatges i creu que la creació de la zona verda millorarà l’espai de les Bugaderes. 
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El senyor Víctor Valls Andrés respon al grup d’ERC que no és l’àmbit de protecció de 

les Bugaderes, que té una protecció i una qualificació del sòl concretes, sinó que es 

passa de qualificacions que permeten unes edificabilitats molt més grans a una solució 

que fa de contenció d’aquesta edificabilitat en un dels costats, cosa que permet una 

zona verda diàfana, que és la que donarà peu a la zona de les Bugaderes. 

S’aprova. 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

c) Mocions 

D.- Part d’impuls i  control 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal de  BComú-E 

6. Que en el proper mandat es doti de pressupost suficient, es calendaritzi i 

s’executi un projecte, d’acord a l’actuació prioritzada. 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller adscrit al barri de Montbau, presenta la proposició, 

a instàncies de la proposta elevada des del Consell de Barri de Montbau, que va 

aprovar el Consell Plenari del 15 de maig de 2018, de treballar l’anàlisi de l’orografia 

del recorregut dels veïns i les veïnes de Montbau i portar a terme un procés 

participatiu. Recorda que al Plenari del Consell Municipal del 13 de desembre de 2018 

es va aprovar una altra proposició presentada pel Consell de Barri de Montbau, i 

afegeix que el procés participatiu va finalitzar el gener d’enguany amb l’informe 

«Montbau més accessible», anunciat a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

del 4 de febrer, que inclou la diagnosi tècnica i participativa, el debat i les opinions 

respecte a les diferents propostes de l’Ajuntament. Atès que l’actuació prioritzada del 

carrer Poesia, que l’informe estima en 3,8 milions d’euros per a elements mecànics, 

requerirà d’uns trenta mesos per a l’elaboració del projecte, la tramitació administrativa 

i l’execució de l’obra, i atès que l’Associació veïnal de Montbau demana als grups 

municipals un compromís ferm amb la dotació pressupostària i la planificació d’un 

projecte executiu; atès que és necessari un ampli consens polític previ per poder fer 

projectes i executar aquestes actuacions durant el proper mandat; per això, i d’acord 

amb allò que estableix l’article 54.1, 62, 64.3 i 101 del Reglament orgànic municipal, es 

formula la proposició següent: que en el proper mandat, es doti de pressupost 

suficient, s’estableixi un calendari i s’executi un projecte d’acord amb l’actuació 

prioritzada. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup, 

recorda que ja ho van aprovar a la darrera sessió del Plenari i afirma que el definitiu el 

posaran al programa. 

El senyor Luis Fernando García Egea, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor del 

seu grup, però puntualitza que no ho fan per la confiança que els inspira el Govern de 

Barcelona en Comú, sinó perquè entenen que estan davant d’un mandat veïnal del 

barri de Montbau i d’una iniciativa que impulsa l’Associació de Veïns i Veïnes de 

Montbau, a la qual ja van donar suport al Plenari del desembre. I subratlla la 

coherència amb la decisió a què es va arribar llavors, perquè els veïns i les veïnes de 
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Montbau se senten menystinguts, tal com va expressar el senyor Tony Mateo a 

l’Audiència Pública. Sosté que s’ha arribat a un compromís de mínims, que parla d’una 

prioritat, amb un calendari i un pressupost. Tot i que, afirma, estan acostumats que els 

projectes del Govern actual siguin paper mullat, entén el realisme del veïnat de 

Montbau per lligar aquest compromís de mínims, que el seu grup vol no només que se 

cenyeixi al projecte i a la senyalització de les escales mecàniques del carrer Poesia, 

sinó que es pugui fer realitat un pla d’accessibilitat al barri de Montbau en el proper 

mandat. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup 

per respecte al veïnat, tot i que critica la proposta perquè no és el que es va aprovar 

en dos plenaris anteriors a iniciativa de l’associació veïnal. El que es demanava –i que 

està als atesos– és un compromís ferm en la dotació pressupostària i en el calendari, 

aspectes que no conté la moció. Considera que és un incompliment del Govern, que 

ha fet un procés participatiu per dir als veïns i veïnes allò que ja sabien, i considera 

que els diners que s’hi han esmerçat es podrien haver destinat a començar les obres, 

que els veïnat ja sabia on calien. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup a 

aquesta iniciativa, que ja es va plantejar al Consell de Barri d’abril del 2018, i afegeix 

que el procés participatiu ha mostrat allò que el veïnat ja demanava fa més de vint 

anys. Manifesta que ja és hora que s’estableixi un pressupost, un calendari i la decisió 

política d’executar el projecte, cosa que el Govern actual no ha fet durant aquest 

mandat, i que la feina veïnal no pot caure en oblit. Afirma que és kafkià haver de 

presentar tres proposicions al llarg d’aquest mandat per deixar el projecte per al que 

ve. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del 

seu grup ja que la considera una obra cabdal, necessària i que sorgeix del territori. No 

obstant això, retreu al senyor Cela que si hagués buscat el consens de tots els grups 

no s’hauria partit d’un text de mínims, que ha calgut esmenar a instàncies de 

l’associació veïnal perquè no arribava al compromís mínim que s’havia pactat en 

plenaris anteriors. 

El senyor Joan Cela agraeix el suport i puntualitza que esperaven el consens del 

veïnat, perquè creuen que és com s’ha de fer, i considera que els veïns de Montbau 

tenen molta sort perquè, quan es va pactar el model del barri de Guinardó tothom hi va 

votar en contra o es va abstenir. Afegeix que el calendari es va establir durant el 

mandat anterior i es va pactar amb l’associació de veïns. Per acabar, agraeix el treball 

dels veïns i de les veïnes tot posant en valor la participació que hi ha hagut. 

S’aprova per unanimitat. 

El senyor Tony Mateo pren la paraula en representació de l’Associació de Veïns i 

Veïnes de Montbau i demana, en primer lloc, que s’aclareixi quina proposició s’ha votat 

perquè el que ha llegit el president no es correspon amb el que espera que tinguin els 

grups, i on s’havia pactat que la referència al document «Montbau accessible» no 

sortís perquè no recull cap tipus de conclusió. 

El President pregunta què s’ha votat i es torna a llegir el punt. 
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El senyor Mateo reprèn la seva intervenció recordant la que va fer al Plenari del 13 de 

desembre, en què va tenir la paraula abans i després que intervinguessin els grups 

polítics, a diferència d’aquesta ocasió, però fa l’exposició que tenia prevista, i que inicia 

afirmant que l’Ajuntament té un deute històric amb Montbau en matèria d’accessibilitat. 

Posa en relleu que la població d’aquest barri és la més envellida de la ciutat i tots els 

carrers tenen entre un 8 i un 15% de desnivell, i critica que no s’hagi fet res en tot 

aquest temps en relació amb aquest problema. Recorda que la primera escala 

mecànica es va construir al 1969 i que el Districte d’Horta-Guinardó és el que en té 

més, i afirma que Montbau és un barri oblidat també en aquest aspecte.  

Recorda que, ens els 59 anys de vida que té, Montbau ha estat un barri exemplar des 

del principi, objecte d’estudi a les facultats d’arquitectura per la seva estructura 

urbanística. És exemplar pel caràcter obert i integrador dels seus habitants, i pel 

compromís del teixit social, que és molt ric, amb moltes entitats que han promogut 

iniciatives com ara la biblioteca, la narcosala o, darrerament, la lluita per la ronda de 

Dalt. Dubta que això hagi servit de res ja que, en el Consell de Barri del 10 d’abril del 

2018 es va elevar la primera proposta al Plenari, en base a les noves normes de 

participació ciutadana, per proposar un procés participatiu que conduís a un projecte 

d’accessibilitat per al barri de Montbau, un projecte pioner a Barcelona. Aquesta 

proposta es va aprovar el 15 de maig en el Plenari, però era incompleta, i el 24 

d’octubre es va presentar un segona proposta al Consell de Barri de Montbau que 

incloïa el compromís d’un pressupost, un calendari i un pla d’inversions per a la 

propera legislatura, i que es va aprovar en el Plenari del 13 de desembre. Pel que fa a 

la proposta d’avui, afirma que estan essencialment d’acord amb la proposta i que, tot i 

que és molt vaga, entenen que s’ha arribat fins allà on es podia arribar. Parafrasejant 

Ghandi («som amos del nostre silenci i esclaus de les nostres paraules» i Sartre («un 

compromís no és una paraula sinó un acte»), insisteix que li hauria agradat intervenir 

abans dels grups ja que l’objectiu principal d’aquest procés participatiu era arrancar del 

Ple un compromís ferm, de cadascun dels grups, per tenir la certesa que, hi hagi qui hi 

hagi a la propera legislatura, el projecte d’accessibilitat per a Montbau serà resolt, 

executat i finalitzat. En aquest sentit, dubta que la resolució que s’ha aprovat impliqui 

aquest compromís inequívoc i es pregunta si hi pot haver alguna altra intervenció dels 

grups.  

Seguidament, informa que és el seu darrer Plenari perquè deixa les seves funcions a 

l’associació veïnal, per a la qual ha treballat des del 1997, els darrers nou anys com a 

president, i constata que és una feina de molt desgast. Es pregunta què passaria si els 

veïns i veïnes no assistissin als plens, si només hi fossin els consellers, la regidora i el 

president, i lamenta que es donin poques facilitats als representants veïnals per fer la 

seva feina, cosa que hauria de fer reflexionar. 

Conclou dient que l’Associació de Veïns i Veïnes de Montbau ha fet la feina, que 

espera que continuï qui la gestioni en el futur, de la mateixa manera que espera que 

els representants polítics que estiguin al Govern a la propera legislatura es posin a 

treballar en aquest projecte, que aquells que estiguin a l’oposició el defensin 

aferrissadament des del primer dia i que Montbau, per fi, tingui una solució 

d’accessibilitat per al barri. 
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El president afirma que les persones passen, però les propostes i els projectes 

romanen, i espera que els compromisos sobrevisquin a qui està al capdavant de les 

associacions veïnals i a les persones que es dediquen a la política. 

Del grup municipal Demòcrata 

7. Que es materialitzin totes les gestions necessàries amb el Ministeri de 
Defensa per tal que el solar del carrer Sardenya, 420 sigui definitivament de 
titularitat municipal, si encara no ho és, que s’encarregui el projecte executiu i,  
posteriorment, s’executi la construcció d’un poliesportiu, per tal de satisfer la 
demanda existent entre les escoles i el veïnat del Baix Guinardó. 
 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, manifesta que, atès que el 

Baix Guinardó necessita un equipament esportiu que doni resposta al veïnat i a les 

escoles del barri, atès que el solar del carrer Sardenya, 420 ja està actualment destinat 

a usos lúdics i esportius, i atès que tant l’escola bressol Marina com l’escola d’infantil i 

primària de les Aigües i l’institut de secundària Príncep de Girona, així com el veïnat 

del barri fan servir de forma habitual aquest espai per a usos lúdics i esportius, el seu 

grup municipal reclama que aquest espai esdevingui de forma permanent un 

equipament esportiu, concretament un poliesportiu. És per aquestes raons que 

demanen al Consell Municipal d’Horta-Guinardó que acordi que es materialitzin totes 

les gestions necessàries amb el Ministeri de Defensa per tal que el solar del carrer 

Sardenya 420 sigui definitivament de titularitat municipal –si encara no ho és– , que 

s’encarregui el projecte executiu de la construcció del poliesportiu i que, posteriorment, 

s’executi per tal de satisfer la demanda que hi ha entre les escoles i el veïnat del Baix 

Guinardó. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, subratlla que aquest solar està 

descuidat, sense gairebé cap manteniment, més enllà de la neteja i l’asfaltat parcial 

que es van portar a terme després d’un incendi que hi va tenir lloc l’any passat. Afirma 

que el seu grup creu que és important no tan sols mantenir els solars del Districte sinó 

que cal assignar-los un ús d’acord amb les necessitats de cada barri. Subratlla que és 

un projecte  planificat des de fa més de deu anys que milloraria l’entorn i 

desenvoluparia la pràctica de l’esport al barri i, per tant, expressa el vot favorable del 

seu grup. 

El senyor Luis Fernando García Egea (GMDPSC-CP) expressa el vot favorable del 

seu grup i subratlla que aquesta posició va en la línia del que varen reclamar en el 

darrer plenari, en l’apartat de precs que avui presenten i que van presentar també a la 

comissió corresponent de l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, afirma que cal 

avançar, que l’Ajuntament i el Consorci d’Educació han de posar fil a l’agulla i atendre 

la demanda de la comunitat educativa i veïnal del Baix Guinardó: construir el 

poliesportiu d’ús escolar obert al barri. 

Aprofita per preguntar al Consorci d’Educació quins plans té per a l’Escola Jovellanos 

–actual Escola de les Aigües–, perquè els consta el neguit de la comunitat educativa 

d’aquest centre respecte al seu futur, ja que el Consorci no esvaeix els dubtes sobre 

aquesta qüestió (si tindran més línies, si s’ampliarà, si es farà una escola nova al 

costat, etc.). Considera que aquest neguit va lligat amb la qüestió del solar de 

Sardenya 420, però va més enllà perquè qüestiona la política educativa de 

l’Ajuntament, que, segons ells, està portant a terme una autèntica segregació escolar a 

la zona i veuen que el futur educatiu del Baix Guinardó està en perill. 
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El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup, 

i agraeix la feina feta per la plataforma, com en la jornada que es va organitzar, en què 

es va tornar a mostrar la necessitat que aquell espai sigui públic, de titularitat 

municipal. Considera que és la Barcelona que volen, on el veïnat organitzat omple de 

vida un espai que fa molt de temps que hauria d’estar al servei de la ciutadania. A més 

de reiterar el vot favorable a la proposta per tal que es porti a terme en el proper 

mandat, pregunta què ha fet el Govern fins ara per fer-ho possible i saber d’on es 

parteix. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup i 

subratlla que, més enllà de la qüestió de qui és el titular de l’espai, és fonamental que 

un barri tan compacte i dens pugui aprofitar un espai magnífic com aquest, on es 

puguin portar a terme les activitats de les escoles i del barri. Expressa el desig que es 

converteixi en un veritable equipament de barri, i també felicita la plataforma Baix 

Guinardó ja!, que és qui ha impulsat aquesta proposta. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera d’Ocupació, Comerç i Turisme i Altres 

Economies, afirma que durant anys han fet les gestions necessàries per poder gaudir 

d’aquest solar, que han estat difícils pel fet d’estar-hi involucrades diverses 

administracions. 

En relació amb la pregunta del conseller d’ERC, recorda que han estat el primer 

Govern que ha invertit diners en la neteja i l’asfaltat de l’espai, i afirma que no es 

podria fer servir sense aquests arranjaments. 

Tot seguit, puntualitza que el 7 de febrer del 2018 es van reunir amb les AMPA de 

l’escola bressol, de l’institut i de l’escola i amb el Consorci –que va expressar el neguit 

per la manca de places–, per començar a treballar en els usos d’aquest espai, i afirma 

que estan d’acord que l’ús educatiu i l’ús esportiu han de ser compatibles, i per això hi 

voten a favor. 

La senyora Susanna Porcar agraeix el suport de tots els grups i puntualitza que sí que 

es van fer avenços durant el mandat anterior, ja que gairebé es va acordar amb el 

Ministeri de Defensa la cessió de la titularitat, i expressa l’estranyesa que aquesta 

qüestió encara no estigui resolta. 

Finalment, reitera el seu agraïment i recorda que tots els grups s’han compromès a 

portar-ho a terme. 

S’aprova per unanimitat. 

El senyor Pere Carrión, en representació de la Plataforma del Baix Guinardó i de 

plataformes de bàsquet dels clubs de Gràcia, afirma que entre 3.000 i 4.000 nens es 

poden beneficiar d’aquest espai, però considera que no val qualsevol poliesportiu, sinó 

que cal un consens sobre la gestió que s’hi ha de fer, perquè hi ha diversos esports 

(hoquei, bàsquet, futbol, activitats escolars), i demana una reunió per definir quin espai 

es pot aprofitar. Puntualitza que l’espai té 90 x 90 m, és molt gran, i convé que tothom 

es posi d’acord en la gestió. 

Del grup municipal de C’s 

8. Reprovació de la gestió municipal en el Districte d’Horta-Guinardó. 
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El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, explica que, atès que han transcorregut 

els quatre anys del mandat del Govern de Barcelona en Comú i aquesta és la darrera 

sessió del Plenari del Districte; atès que aquest Govern no ha complert moltes de les 

promeses del seu programa i del acords presos a les sessions plenàries, ja que durant 

el mandat s’han repetit nombroses reivindicacions veïnals en diversos organismes de 

participació sense que se’ls hagi donat cap solució, i s’han portat a terme accions 

sense el consens veïnat; atès que el Govern del Districte ha incomplert el Pla de 

barris, amb un elevat nombre d’actuacions no executades i ha retallat el pressupost de 

les inversions previstes, tant en equipaments com a diversos barris, proposen reprovar 

la gestió municipal en el Districte d’Horta-Guinardó perquè després de quatre anys de 

mandat el Govern municipal ha incomplert les promeses següents: garantir la 

seguretat i civisme als carrers amb més presència policial i la coordinació entre els 

diversos cossos de seguretat atès l’augment dels índexs d’inseguretat; proporcionar 

habitatge i lloguer social a les persones vulnerables i en situacions d’emergència; 

millorar les dades socioeconòmiques d’Horta-Guinardó, ja que gairebé tots els índexs 

estan per sota de la mitjana de la ciutat, i que s’han retardat o retallat les inversions 

previstes en equipaments (casal Pirineu, bressol la Teixonera) i no s’han implementat 

els plans d’inversió en diversos sectors (Tres Turons, Baix Guinardó, La Clota, etc.). 

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

a la reprovació, amb els arguments que ja s’han tractat i que no considera convenient 

reiterar. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, està d’acord en què el Pla de 

barris ha estat un fracàs, i posa de manifest que el seu grup també ha presentat una 

proposta de reprovació de la regidora i del Govern del Districte. Tot seguit, subratlla 

que s’ha demanat un Plenari extraordinari del l’Ajuntament de Barcelona per concretar 

les dades sobre la ineficàcia del Pla de barris. 

El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, explica que estan d’acord en força 

dels punts d’incompliment del govern d’Ada Colau, però considera que aquesta 

proposició és catastrofista, poc constructiva i clarament electoralista i generalista, amb 

una mirada de ciutat i sense entrar a fons en els problemes dels barris del Districte. 

Tot seguit, critica que només es doni un enfocament policial al tema de la seguretat, 

quan hi estan implicats altres factors, com ara la prevenció i el civisme, i es busqui 

solucionar el problema amb un enfocament de caire repressiu. 

Finalment, considera que una reprovació és un tema molt seriós, i expressa el vot 

negatiu del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles García, GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 

grup perquè, afirma, tots els punts de la proposició de Ciutadans són realitat i s’han fet 

palesos a l’informe de la regidora. Afegeix que també hi votaran a favor perquè, quan li 

demanen responsabilitat sobre habitatge o sobre prevenció i seguretat al Districte, la 

regidora els remet a mandats anteriors o a la Generalitat, i considera que cal governar; 

si es presenten en unes llistes, és per governar un districte, no per tirar sempre pilotes 

fora. 

La regidora del Districte, la senyora Mercedes Vidal Lago, expressa el vot contrari del 

seu grup, en tant que equip de Govern, i afirma que estan orgullosos del Pla de barris, 

d’haver-lo tirat endavant durant el mandat, tot i que els han quedat moltes actuacions 

al final de la legislatura. Puntualitza que està tot en marxa segons les previsions, i no 

entén la proposta de reprovació, sinó és per una qüestió electoralista. 
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Recorda al senyor Puelles que la competència en matèria de seguretat és dels Mossos 

d’Esquadra, i que el Govern municipal ha contractat el nombre màxim de membres de 

la Guàrdia Urbana que permet la llei (han fet 300 noves contractacions). 

Retreu al senyor Ortiz que el candidat del seu partit ha manifestat que volen contractar 

1.000 efectius més de la Guàrdia Urbana i es pregunta en quina normativa se sustenta 

aquesta quantitat. 

Pel que fa a l’habitatge, afirma que han quadruplicat les xifres del mandat anterior. 

Per totes les raons esmentades, manifesta que estan radicalment en contra de la 

reprovació. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, agraeix els vots favorables i afirma que 

no és una proposta electoralista, sinó una recopilació de les dades presentades en les 

sessions del Plenari durant el mandat, una resposta a l’informe de la regidora. 

Respecte a la intervenció del senyor Reig, expressant el vot negatiu del grup d’ERC, li 

retreu que la intervenció del conseller Farin ha estat, de facto, una reprovació. 

S’aprova. 

El senyor Tony Mateo diu que si votés també donaria suport a la reprovació perquè el 

Districte Horta-Guinardó, tot i ser el segon en nombre de barris, el tercer pel que fa a la 

superfície i el quart en nombre d’habitants, és el setè en renda familiar i el vuitè pel 

que fa a inversions, la mateixa situació que abans de l’arribada del Govern actual. 

Afegeix que a l’Audiència Pública del dia anterior, en què va disposar de més temps, 

es va referir al programa electoral de Barcelona en Comú del 2015, amb un balanç de 

6 a 0 per a Montbau, ja que contenia 6 temes importants per a aquest barri i a hores 

d’ara no se n’ha completat cap, i es pregunta si el bus del barri no es podia haver fet 

abans, quan la regidora va assegurar que a finals del 2017 ja estaria. 

També menciona les obres del carrer Harmonia, amb sis mesos de retard (van 

començar a finals del 2017), i considera que, si algun dels projectes hagués començat 

al 2015, potser ja estaria acabat. 

Tot seguit, critica la regidora perquè només ha anat un cop a Montbau en tota la 

legislatura, sense tenir en compte l’assistència a festes. 

El senyor Sergi Perea considera que la reprovació del Govern està motivada per la 

descoordinació interna i dona l’exemple de l’equip de mediació de Sant Genís, del qual 

no es coneix, afirma, cap informe detallat amb conclusions sobre la tasca que fa, i 

afegeix que, segons el conseller Cela, mai no s’ha demanat aquest informe, cosa que, 

afirma, és falsa perquè s’ha demanat en moltes ocasions. En aquest sentit, diu que 

aprofita la plataforma amb llums i taquígrafs del ple per demanar l’informe perquè el 

puguin veure veïnat i grups polítics. 

El senyor Enric Alifa promet no parlar de funeràries ni de tanatoris sinó de vida (no del 

naixement que l’Ajuntament de Barcelona va posar per Nadal), i tot seguit es refereix a 

la votació sobre la plaça 1 d’Octubre, que hagués preferit que fos anomenada plaça de 

la Convivència. 
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Seguidament, comenta que el senyor Pisarello va afirmar que el 90% del Programa 

d’acció municipal (PAM) s’havia complert i diu que no li surten els comptes, ja que el 

projecte més votat va ser la cobertura de la ronda de Dalt i s’ha fet gràcies al Partit 

Socialista, en el temps que va formar part del Govern. 

Afegeix que, després del que ha vist i sentit durant la sessió,  proposa al proper 

Govern que acabi de cobrir la ronda de Dalt i que legalitzi el seu barri, i afirma que, 

amb aquestes dos temes resolts, arribarien al 90%. Compara el seu barri amb un 

vehicle (un 600) que fa quaranta anys que està abandonat a la cuneta i explica que, 

quan la senyora Colau va dir que el visitaria –cosa que no va fer–, va pensar que seria 

com un mecànic que els ajudaria a posar-lo en marxa; tanmateix, les expectatives no 

s’han complert: segueixen a la cuneta sense posar-se en marxa. 

El senyor Lluís Cairell explica que esperaven molt més del Pla de barris, que qualifica 

d’un dos per un: Teixonera i Sant Genís, que ja es va veure des d’un principi que es 

repartirien els 15 milions d’inversió previstos per a cada districte. Afegeix que, si 

s’hagués escoltat el veïnat a través dels canals de participació adequats, estava clar 

que la prioritat per a la Teixonera era l’escola bressol, de la qual encara no hi ha ni un 

projecte. 

Del grup municipal d’ERC-AM 

9. En defensa dels drets fonamentals i de la lluita antifeixista. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, demana disculpes als grups per no 

haver comentat abans una petita transacció en els atesos que, considera, no té 

importància més enllà de qui ho proposava (el PSC), perquè s’hi sumessin, i el punt 3 

(«manifestar el desacord amb aquelles formacions polítiques») i el punt 4 («consolidar 

Barcelona capital de la llibertat»). 

Tot seguit, presenta la proposta del seu grup: fer un front institucional al costat del front 

popular contra el feixisme i els discursos d’odi d’extrema dreta que estan pujant arreu 

d’Europa, de l’Estat i també a Catalunya. Argumenta que cal fer front al feixisme arreu i 

que cal reivindicar més que mai la Barcelona que és ciutat de respecte intercultural, 

diversitat i pau, la Barcelona dels drets i de les llibertats on totes i tots, 

independentment de l’origen, de la raça, del gènere, de la identitat de gènere i de 

l’orientació sexual, s’hi sentin propis. Així mateix, assenyala que presenten aquesta 

proposició amb la voluntat d’aïllar l’extrema dreta, manifestar el compromís del 

Districte i de la ciutat en conjunt amb els valors de democràcia i defensa dels drets 

fonamentals, i expressar el desacord amb les formacions polítiques que pacten amb el 

feixisme i que, per tant, ataquen els drets individuals i col·lectius de tota la ciutadania. 

Per acabar, afirma que assumeixen el compromís de continuar implementant 

polítiques en defensa de la diversitat sexual i de gènere, els feminismes, la 

interculturalitat i la defensa de la llibertat en el sentit més ampli de la paraula. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta que el seu grup sempre ha 

estat compromès amb els drets socials i fonamentals dels ciutadans que reconeix la 

Constitució i, per tant, sempre han estat preocupats per les polítiques d’habitatge, 

educació, cultura o model turístic de Barcelona, però discrepen de la utilització política 
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que el grup d’ERC fa dels drets i de les llibertats, ja que és fals que es vulnerin els 

drets de reunió, d’expressió, de manifestació o de representació, i encara menys el 

dret d’autodeterminació del poble català, que ni tan sols està reconegut a la 

Constitució. Afirma també que estan compromesos amb els valors que fomenten la 

convivència, i critica que el grup del conseller Farin només es preocupi pels atacs 

autoritaris que els convé, però no pels que practiquen els grups d’esquerres, com ara 

els CDR, que tallen carrers i impedeixen que els ciutadans de Barcelona puguin 

exercir el dret a la circulació, a l’expressió, al treball, o amb accions que impedeixen el 

funcionament normal dels jutjats, i posen obstacles a la independència judicial. 

Argumenta el vot en contra del seu grup a causa del contingut ideològic de la proposta, 

i es reafirma en la idea que el seu grup defensa els drets que tinguin cabuda a la 

Constitució. 

El senyor Luis Fernando García Egea, del GMDPSC-CP, agraeix a ERC que hagi 

acceptat la transacció que va plantejar el Grup Socialista, i manifesta el vot favorable 

del seu grup a la proposició i l’argumenta dient que estan contra els valors que 

representa l’extrema dreta, aposten pel seu aïllament polític i social, combaten els 

discursos feixistes que generen odi i manifesten la voluntat de consolidar-se com una 

formació política que aposta pel diàleg i que està en contra dels qui s’instal·len en el 

conflicte com a forma de treure rèdit polític i electoral. 

El senyor Javier Edrosa Pérez, del GMDC’s,  afirma que la proposta conté la defensa 

de valors que comparteixen (la justícia, la llibertat, el feminisme, la diversitat i la 

defensa de les minories), però lamenta que només parli d’aïllar l’extrema dreta i no 

l’extrema esquerra que, afirma, pot ser igual de totalitària i, en aquest sentit, cita 

afirmacions d’alguns dirigents («estem genèticament més a prop dels francesos que 

dels espanyols», «l’emigració és la principal amenaça per a Catalunya, vam superar 

les onades d’andalusos») i recorda afirmacions masclistes com les del diputat 

d’Esquerra Republicana Lluís Salvadó. Tot seguit, afegeix que mai no acceptaran 

propostes que vagin en contra de la igualtat entre homes i dones o contra els drets del 

col·lectiu LGTBI i que no faran cap pas enrere en els drets assolits. 

També manifesta la seva disconformitat amb el fet que altres partits els vulguin 

alliçonar sobre pactes amb formacions extremistes, cosa que afirma que no fan, i 

acaba la intervenció expressant l’abstenció del seu grup. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, afirma que cap societat es pot 

construir de manera justa sense respectar els drets de totes les persones, 

independentment de l’orientació sexual, gènere, raça, etc., per això, emplaça tots els 

grups a construir una societat molt més justa a la ciutat. Clou la seva intervenció 

expressant el vot favorable del seu grup. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, subratlla que el 

feixisme se’l combat arreu, també des de proposicions amb molt contingut polític com 

la que presenta el Grup d’Esquerra Republicana, i a la qual se sumen de bon grat 

perquè se senten hereus de la lluita antifeixista del primer terç del segle XX. 

Consideren que també cal combatre’l avui, no posant-s’hi de costat o fent-se fotos amb 

ells i després fer veure que no existeixen, com si l’elefant no es veiés; l’elefant hi és i el 

seu grup el combatrà. 



 

30 
 

El senyor Ricard Farin puntualitza, en referència a les paraules del senyor Conde, que, 

igual que va fer el senyor Valls quan va dir que venia a transformar Barcelona i els 

seus barris, ells presenten una declaració política, perquè hi són per fer política. 

També es dirigeix a Ciutadans per dir que no admeten cap lliçó de feminisme d’aquells 

que no s’adhereixen a la vaga feminista del 8 de març, que dona suport a la 

visibilització de les dones i la lluita feminista més essencial. Així mateix, lamenta que el 

Partit Socialista, tot i reconèixer la seva trajectòria antifeixista, estigués disposat a no 

donar suport a la proposta perquè en els atesos es parla de presos polítics. Tot i això, 

s’ha volgut que el front institucional antifeixista fos al més ampli possible, i acaba la 

intervenció dient «No passaran».  

S’aprova. 

Del grup municipal del PSC 

10. Reprovació de la gestió de la Regidora Mercedes Vidal i reafirmar el 
compromís del Districte d’Horta-Guinardó amb la millora de les condicions de 
vida de les seves veïnes i veïns. 

 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del grup GMDPSC-CP, confirma que el seu grup 

reprova la gestió de la regidora del Districte d’Horta-Guinardó per les raons següents: 

l’incompliment dels terminis i la previsió pressupostària del compromís de ciutat pel 

cobriment de la ronda de Dalt, la urbanització endarrerida de la coberta i dels entorns, 

sense comissió de seguiment; l’escola bressol de la Teixonera, que han retallat i no 

s’ha fet ni es farà; el Mercat de Vall d’Hebron-Teixonera que no gosen ni inaugurar a 

causa de l’endarreriment de les obres, la manca d’ascensors, dels horts i de la 

urbanització de l’entorn; els equipaments de Can Travi, a la Vall d’Hebron, on no s’han 

reunit ni amb el veïnat i els seus representants; la taula multisectorial de treball que 

encara no s’ha posat en marxa; la manca d’inversions i actuacions a la Font del Gos; 

l’espai esportiu de la Campa, les obres del qual encara no han començat; la manca 

d’actuació a Montbau; la gran decepció que suposa el Pla de barris, amb moltes 

activitats de lleure i culturals, però que és un calaix de sastre, amb arranjaments i 

urbanitzacions de carrers sense fer; els equipaments perduts per a la Bòbila (un 

veritable triangle de les Bermudes); i les obres pendents dels entorns de Can Solé i els 

carrers de Sant Genís, que han tornat a programar. 

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

a la proposta del PSC, que reitera els arguments de la de Ciutadans, i retreu a la 

regidora l’orgull que ha mostrat pel Pla de barris i li presenta algunes xifres: d’un  

pressupost de 49 milions d’euros, se n’han liquidat 32, amb una variació de 17 milions i 

una retallada de -34 milions, un 34%. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM,  expressa el vot favorable del seu 

grup, a diferència del que han fet amb la que ha presentat Ciutadans, partidista i 

confusa. Afegeix que hi votaran a favor sobretot per la qüestió del Pla de barris, ja que 

no se n’ha complert l’objectiu principal: fer una inversió profunda en els barris amb més 

necessitats (amb Montbau deixat de banda). Afegeix que les xifres encara són més 

escandaloses a Barcelona en conjunt: dels 49,8 milions pressupostats el 2018, en 

quedaven 30 per gastar a finals d’any, i subratlla que només han acabat i lliurat el 

5,92% de les obres previstes. Critica que ni tan sols han fet allò que van prometre. 
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Finalitza la seva intervenció afirmant que en política no es pot prometre allò que no es 

pot complir. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup, 

que ja ha presentat una proposta de reprovació anterior, i critica que el Grup 

d’Esquerra voti de manera diferent, segons com bufi el vent. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del 

seu grup, i subratlla que els plans de barri no es fan per satisfer el Govern sinó el 

veïnat, i els interlocutors afirmen que no estan satisfets ja que no arriben ni les 

inversions ni els compromisos; per tant, demana autocrítica en les respostes de la 

regidora. 

La regidora del Districte, la senyora Mercedes Vidal Lago, expressa el vot contrari del 

seu grup, critica que la formuli un partit amb qui han compartit pràcticament la meitat 

del mandat, i es pregunta si la proposta de reprovació conté les accions de govern en 

què van prendre part i si s’ha aturat alguna de les accions que es van impulsar a 

l’època en què compartien responsabilitats en el Govern municipal. En tot cas, afirma, 

si els semblava que es feia tot malament, no entén per què el PSC no va trencar el 

Govern, sinó que ho va fer Barcelona en Comú. 

La senyora Núria Carmona Cardoso puntualitza que el seu grup va impulsar el Mercat 

de la Vall d’Hebron-Teixonera, a través de la regidora Montserrat Ballarín, van incloure 

en el pacte de govern la cobertura de la ronda de Dalt, i recorda el comunicat emès 

per les cinc associacions de veïns i veïnes que recorden al Govern que va ser així. 

Tot seguit, comparteix el comentari del conseller Valls a la Comissió Consultiva 

d’Urbanisme que el Pla de barris és un pla socioeducatiu cultural, i subratlla que el seu 

grup considera que un pla de barris implica pactar un pla d’inversions amb els veïns i 

les veïnes, amb un calendari establert i sense retallades. Per aquest motiu, reitera, han 

demanat un Plenari extraordinari a l’Ajuntament de Barcelona perquè aclareixin, 

sobretot als veïns i a les veïnes, quin pressupost està destinat al Pla de barris, què 

s’ha retallat i què han fet amb la barreja d’urbanització de carrers, instal·lació de llums 

de Nadal i aparells d’aire condicionat, etc. quan molts projectes importants han 

decaigut a causa de les retallades. 

S’aprova. 

El senyor Tony Mateo reitera que, si pogués votar, també reprovaria la gestió de la 

regidora. Tot seguit, fa referència a dos temes: d’una banda, comenta que els costa 

creure que s’apuntin una medalla amb els 15 milions d’inversió a la ronda de Dalt, ja 

que, tenint en compte que hi havia dos projectes, un de faraònic que suposava una 

inversió de 400 milions i l’alternatiu, que no convencia a cap moviment veïnal i que 

requeria 270 milions, considera que si s’inverteixen 15 milions a cada legislatura, 

caldrien 56 anys per cobrir la ronda de Dalt. Finalment, diu que cal establir un pla 

d’inversions amb un calendari. 

D’altra banda, posa en relleu que deu associacions  veïnals, que representen la major 

part dels habitants del Districte, han treballat conjuntament durant sis mesos per 

presentar una proposta oberta als candidats a les eleccions municipals, sense debats i 

amb preguntes tancades, però no han obtingut cap resposta, cosa que genera una 

gran sensació d’impotència, i es pregunta quina rellevància tenen per als partits 
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polítics. Considera que si l’alcaldessa hagués acceptat la visita al Districte hauria atret 

la resta de candidats, i es manifesta cansat que tot sigui només política. 

El senyor Rodrigo Reyero comenta que una de les prioritats de qualsevol govern 

municipal ha de ser garantir la mobilitat, aspecte que ha patit una minva de prestacions 

en el cas del Districte d’Horta-Guinardó i en dona exemples: la supressió de la línia 20, 

que permetia que els veïns i veïnes del Guinardó connectessin directament amb 

l’Hospital Clínic; la retallada de part del recorregut del 24, fet que considera curiós ja 

que és el Govern que volia posar límits al turisme i, amb aquesta mesura, una línia que 

era veïnal s’ha convertit en turística, ja que prioritza la mobilitat dels turistes davant de 

la dels residents; la supressió del 45 i la modificació del 39 i el 55 van impedir que els 

veïns i les veïnes del Guinardó i de la part alta d’Horta disposessin d’una connexió 

directa amb el centre, bé perquè no es considera que aquests trajectes siguin útils, o 

bé perquè es considera que els veïns i veïnes del Districte són ciutadania de segona. 

Tot seguit, proporciona una altra mostra que no entenen les necessitats de mobilitat 

del Districte: no es van fer enrere en la proposta de suprimir la línia 122 fins que el 

veïnat es va mobilitzar de forma massiva, i manifesta que actualment s’estan ignorant 

dues reivindicacions veïnals: la modificació del traçat del 117 perquè passi pel CAP del 

Guinardó o pel mercat, ja que les línies D40 i H6 no poden absorbir tot el flux de 

viatgers, i la modificació del recorregut del 114 per permetre que el veïnat del Baix 

Guinardó i de Can Baró es connecti directament amb l’Hospital de Sant Pau i la xarxa 

de metro. Al seu parer, tots aquests problemes esmentats tenen un denominador 

comú: la xarxa ortogonal d’autobusos, i afirma que el problema no és de fons sinó de 

forma, ja que estan convertint una oportunitat per a la ciutat en un problema per als 

districtes: les freqüències no són les que es van prometre i el servei no té la qualitat 

prevista, i la gestió de tot això recau en la regidora per partida doble. Per això, li 

pregunta fins quan gestionarà la xarxa d’autobusos sense tenir en compte les 

necessitats de mobilitat del veïnat del Districte. 

El president comenta que, tot i que ho ha fet de forma esquemàtica, el contingut de la 

intervenció no s’ajusta a la proposta que s’està tractant, i que la pregunta s’ha de 

vehicular per altres mitjans. 

El senyor Sergi Perea comenta que avui s’ha posat de manifest el desconeixement 

que la regidora té del Districte i celebra les dues reprovacions que han estat 

aprovades, perquè considera que ha governat de la pitjor forma possible, faltant al 

respecte a les persones que representa i per a les quals governa, i posa d’exemple 

l’Audiència Pública del dia anterior, on considera que el Govern es va mostrar superb, 

igual com ha passat en altres actes (consells, plenaris i audiències). 

Tot seguit, recorda un incident de la regidora en què, amb el micròfon obert, va fer un 

comentari pejoratiu a un conseller sobre una veïna que intervenia en l’acte, i afirma 

que la valoració negativa s’ha de fer extensiva a tot el Govern perquè els consellers no 

accepten les crítiques, i menciona els consellers Valls, González i Cela. Clou la seva 

intervenció afirmant que el problema del Govern és l’autocrítica. 

El senyor Lluís Cairell es refereix a la intervenció del senyor Tony Mateo, 

concretament, a la feina que s’ha fet en relació amb els candidats a l’alcaldia, i 

puntualitza que alguns partits van acceptar prendre-hi part, cosa que els  agraeix i, 
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alhora, critica els partits que no van dir res o s’hi van negar. Finalitza la seva 

intervenció recordant a la regidora una anècdota relacionada amb una cançó que li va 

cantar en relació amb el ritme de les actuacions del Govern (Despacito), i considera 

que si haguessin actuat amb més celeritat, haurien deixat la Teixonera molt millor del 

que l’han deixat.  

Del grup municipal del PP 

11. Que es modifiqui el projecte d’ocupació «Barris d’oficis» de Sant Genís i 
Teixonera per millorar la relació salari/pressupost, on el salari representa menys 
del 40 per cent del pressupost destinats i s’augmenti el nombre de beneficiaris 
en el projecte. 
 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, recorda que a l’anterior Comissió 

Consultiva de Drets Socials i de Ciutadania se’ls va informar de l’inici del projecte 

d’ocupació anomenat «Barris d’oficis», destinat a quinze persones en situació de 

vulnerabilitat social que visquin als barris de Sant Genís i la Teixonera, als quals es 

contractaria durant un any amb un sou brut anual de 13.000 euros, o el sou mínim de 

ciutat. Tot seguit, es pregunta si aquesta és la manera que té l’Ajuntament de 

combatre la precarietat i la temporalitat, i recorda que el pressupost assignat al 

projecte és de 3,5 milions d’euros per a 105 persones a tot Barcelona, de manera que 

el cost per persona seria de més de 33.000 euros: el salari brut de 13.000 euros més 

el cost de la Seguretat Social, tenint en compte que s’hi apliquen deduccions 

importants en tractar-se de persones en situació de vulnerabilitat, i també caldria 

deduir del cost el valor afegit que tindria el desenvolupament de cada lloc de treball. 

Seguidament, formula la proposta del seu grup, que és assumir que en aquest 

projecte, la relació entre el cost i el salari dels beneficiaris no és proporcional; per tant, 

s’haurà d’adequar per augmentar el nombre de beneficiaris i les retribucions que han 

de percebre, en considerar que el destinatari també s’ha de beneficiar del treball que 

fa. 

El senyor Luis Fernando García Egea, del GMDPSC-CP, manifesta que comparteixen 

el sentit de la proposta si el que es pretén és que els projectes i els plans d’ocupació 

ampliïn el seu abast, tant pel que fa al nombre de beneficiaris com a la quantia de les 

retribucions que han de percebre en funció de la seva feina, i entenen que el projecte 

transversal del «Barris d’oficis» ha de poder garantir una major dotació, atendre les 

necessitats de les persones vulnerables de Sant Genís i la Teixonera. Afegeix que s’ha 

de contrastar si el nivell d’inserció laboral ha estat òptim i té continuïtat després del 

projecte; és a dir, si és una operació de maquillatge o un projecte amb cara i ulls, amb 

voluntat real d’incidir en l’ocupació a llarg termini als barris de Sant Genís i la 

Teixonera. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, entén que «Barris d’oficis» és un bon 

projecte, tot i que reconeix que la proporció entre el cost i els salaris és discutible, i 

manifesta el desig de saber com es desglossa el pressupost. Tanmateix, expressa 

l’abstenció del seu grup perquè no entén els termes de la proposta, ja que considera 

que, sense saber com està desglossat el pressupost, no gosen dir si es poden 

augmentar els beneficiaris i els salaris que perceben, tot i que hi estarien d’acord si fos 

possible. 
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El senyor Javier Edrosa Pérez, del GMDC’s, afirma que, segons els números que el 

Govern va presentar a la comissió, només 1,4 milions d’euros estan destinats a la 

contractació del personal, i la resta (2,1 milions) es destinen a la gestió, i això crida 

l’atenció: es gasten més diners en la gestió del projecte que en el seu objectiu. També 

recorda que es va traslladar als grups de l’oposició que aviat tindrien les xifres 

concretes del projecte, però encara les estan esperant. Finalitza dient que voten a 

favor que aquest projecte pugui beneficiar més persones. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, expressa l’abstenció del seu 

grup i comenta que un projecte que treballa amb persones amb dificultats 

d’ocupabilitat és objectivament bo, però considera que les despeses de gestió que 

presenta el Govern estan molt per sobre del que haurien de ser, i espera que la 

documentació que es va prometre ajudi a aclarir si cal esmenar el projecte o ha de 

continuar igual. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera d’Ocupació, Comerç i Turisme i Altres 

Economies, ratifica que el projecte es va presentar a la Comissió Consultiva de Drets 

Socials i de Ciutadania, tal com han dit els grups, i confirma que els faran arribar les 

xifres desglossades quan les tinguin. Informa que encara quedava un lot per adjudicar, 

i que falten algunes dades abans de poder-los fer arribar aquestes xifres. Comenta 

que el projecte no només inclou dotze mesos de contractació laboral amb salari de 

ciutat, sinó que també inclou altres aspectes que tenen un cost: formació 

professionalitzadora el 30% del temps, la gestió que porten a terme les empreses 

adjudicatàries, que hauran de fer un seguiment amb tutors de la inserció laboral, i 

també primes a empreses que contractin els beneficiaris del projecte més enllà dels 

dotze mesos. Per totes aquestes raons, considera que el cost del projecte és ajustat, i 

ho podran demostrar amb les xifres desglossades. Finalment, expressa el vot negatiu 

del seu grup a la proposta. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco recorda que es va presentar el projecte al 

novembre de l’any passat, i els van assegurar que els proporcionarien el 

desglossament del pressupost. En no rebre aquesta informació a la Comissió de 

Seguiment de la setmana anterior, considera que se’ls oculta alguna cosa, i fa la 

reflexió següent: el populisme dona solucions fàcils a problemes complexos, però és 

incapaç de gestionar allò quotidià, i ho exemplifica dient que Barcelona en Comú 

proposa solucions per a la precarietat dels barcelonins que són insuficients i 

ineficaces, com ha estat la gestió de la ciutat.  

Atès que hi ha empat, el vot de qualitat de la regidora decideix. Hi vota en contra. 

No s’aprova. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Del grup municipal Demòcrata 

12. Que s’iniciï immeditadament la implantació d’una Àrea Verda a 
l’aparcament en l’àmbit del barri de la Vall d’Hebron i d’en Font d’en Fargues, i 
que aquesta Àrea Verda, de manera consensuada amb els veïns, permeti pal·liar 
la manca d’aparcament en aquests barris. 
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El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, diu que, atès que el veïnat de 

la Vall d’Hebron i de la Font d’en Fargues ha manifestat reiteradament la manca 

d’aparcament en superfície dels seus barris, que afecta tant els equipaments de ciutat 

que hi ha com les persones que utilitzen el barri com a aparcament dissuasiu abans 

d’entrar a la ciutat; atès que el Govern municipal es va comprometre a fer un estudi 

sobre l’aparcament del veïnat de la Vall d’Hebron i la Font d’en Fargues que inclogués 

mesures per solucionar les seves mancances i impulsar una àrea verda; atès que 

encara no s’ha donat retorn a les seves demandes, demanen que s’iniciï 

immediatament la implantació d’una àrea verda d’aparcament en l’àmbit del barri de la 

Vall d’Hebron i de la Font d’en Fargues que de manera consensuada amb el veïnat 

permeti pal·liar la manca d’aparcament en aquests barris. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, explica que l’informe no va 

sortir favorable, però el Govern del Districte està al costat del veïnat, amb qui tindran 

una reunió prèvia al Consell de Barris per intentar pal·liar aquesta situació, i veure 

quines necessitats hi ha. Tot seguit, planteja que l’Àrea Verda soluciona problemes 

com la manca de civisme (aparcament a les voreres), descongestiona l’espai i té cura 

del medi ambient. Denega el prec perquè, argumenta, volen parlar amb els veïns i les 

veïnes per resoldre aquest problema. 

El senyor Gonzalo Puelles considera positiu que es reuneixi amb el veïnat, però 

comenta que la data del Consell de Barri de la Vall d’Hebron és el 12 de març i el dia 

següent el de Font d’en Fargues, i considera que la resposta que s’ha donat és vaga i 

no dona cap solució al veïnat, que acabaran la legislatura amb manca d’aparcament 

en superfície a causa de la indisciplina. 

La regidora confirma que el prec no s’accepta. 

13. Que el govern del Districte informi del nombre exacte d’habitatges de 
lloguer assequible per a la gent jove que s’han incorporat a la Borsa d’Habitatge 
de Lloguer en aquest mandat, i quants d’ells estan situats al Districte d’Horta-
Guinardó. 
 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, diu que, atès que el preu del lloguer 

i de compra d’habitatge s’ha incrementat en els últims quatre anys, tant al districte com 

a la ciutat en general, i això ha afectat greument els joves i la possibilitat que es puguin 

emancipar; atès que durant el mandat de l’alcalde Trias es va augmentar un 43% 

l’habitatge d’emergència social i un 152% els recursos destinats a habitatge i es va 

passar de 1.140 a 2.800 habitatges de lloguer social; atès que el gerent d’habitatge de 

l’Ajuntament de Barcelona, el senyor Javier Burón, va reconèixer a la Comissió 

d’Economia i Hisenda del 15 de gener que s’havia acceptat que l’Ajuntament continués 

comprant habitatges a través del programa 100x1.000 (iniciat per Xavier Trias durant 

el mandat anterior), el 80% dels habitatges del qual estan lliurats, finalitzats o 

endegats; atès que durant la campanya electoral l’alcaldessa Ada Colau va prometre 

la construcció de 4.000 habitatges públics i n’acabarà construint al voltant de 700 a 

tota la ciutat, formulen el prec següent: que el Govern de Districte informi del nombre 

exacte d’habitatges de lloguer assequible per a la gent jove que s’han incorporat a la 

Borsa d’Habitatges de Lloguer en aquest mandat i quants estan situats al Districte 

d’Horta-Guinardó. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, accepta el prec, 

però explica al senyor Pérez que no pot traslladar-li aquestes dades en aquest plenari  

perquè no les té en aquest moment i es compromet a lliurar-les-hi per escrit quan les 
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tingui. Tanmateix, li recorda que l’Ajuntament no és l’única Administració competent en 

matèria d’habitatge a la ciutat, sinó que forma part (en un 60%) del Consorci, que ret 

comptes sobre aquesta qüestió, tot i que l’esforç financer de l’Ajuntament de Barcelona 

és d’un 80%. I pregunta al senyor Pérez si recorda quants habitatges ha construït la 

Generalitat a Barcelona. 

Tot seguit, puntualitza que les polítiques d’habitatge no es limiten a la construcció, sinó 

que també inclouen la recuperació d’immobles dels fons que hi especulen i la limitació 

d’altres usos (apartaments turístics), per la qual cosa el Govern ha treballat en totes 

aquestes mesures, i no només en la construcció. En aquest sentit, afirma que l’esforç 

que fa l’Ajuntament de Barcelona en relació amb aquesta qüestió és superior al que li 

correspon percentualment; per tant, reclama que les altres administracions facin el 

mateix esforç. 

El senyor Albert Pérez Garro argumenta que fa gairebé deu dies que el Govern té el 

prec i s’estranya que no donin les dades i aprofitin per fer propaganda electoral, i 

recorda que a les eleccions anteriors van culpar el senyor Xavier Trías del 10% 

d’habitatges buits de la ciutat, que va resultar ser només un 1,3%. Critica que, ara que 

governen, en culpen el Govern de la Generalitat, i els retreu que viuen de voluntats i 

no de fets, i espera que a la propera campanya reconeguin que només han construït al 

voltant de 800 habitatges de protecció oficial. 

S’accepta. 

Del grup municipal de C’s 

14. Que el govern elabori i presenti un informe i pla de xoc d’inversions i 

actuacions amb caràcter urgent, per a que els usuaris de les instal·lacions del 

CEM Vall Hebron-Teixonera puguin realitzar la pràctica esportiva en condicions 

d’higiene i seguretat. 

El senyor Javier Edrosa Pérez, del GMDC’s, explica que les instal·lacions del CEM 

Vall d’Hebron-Teixonera pateixen una situació de precarietat, d’abandonament, de 

manca d’higiene i de seguretat, denunciada pels usuaris i els equips que hi tenen la 

seu. Tot seguit, remarca que, atesa la importància de la pràctica de l’esport per al 

jovent, i atès que el centre té uns 1.500 usuaris cada setmana, la majoria dels quals 

són nens, considera que la situació és molt greu, i enumera els problemes de les 

instal·lacions: deteriorament dels vestidors i les dutxes, precarietat dels lavabos 

públics, mal estat de les tanques perimetrals, amb els consegüent perill d’accident, 

banquetes trencades, amb perill per als nens, estat lamentable de la gespa dels camps 

esportius (fins i tot la Federació Catalana ha prohibit jugar-hi), manca de seguretat 

perquè no hi ha vigilància ni control (ja hi ha hagut robatoris a les entitats esportives). 

Atès l’estat lamentable de les instal·lacions i la necessitat de garantir condicions 

òptimes per als esportistes, equips, acompanyants i familiars, prega al govern que 

elabori i presenti un informe i un pla de xoc d’inversions i actuacions amb caràcter 

urgent perquè els usuaris de les instal·lacions del CEM Vall d’Hebron-Teixonera 

puguin portar a terme la pràctica de l’esport en condicions d’higiene i seguretat. 

El conseller Joan Cela Ollé afirma que el CEM Vall d’Hebron-Teixonera està en litigi 

des de fa temps, i explica que la setmana passada es va signar una nova gestió per 

als propers deu anys en què es manté el compromís d’aplicar inversions per renovar 

les instal·lacions: abans de l’agost del 2019 es canviarà la gespa i les dimensions del 
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camp de rugbi i el de futbol petit i, simultàniament, s’intervindrà en el bar i en els 

vestidors. 

S’accepta. 

Del grup municipal d’ERC-AM 

15. Que el Districte impulsi un Pla de Prevenció, Civisme i Convivència. 
 
El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, diu que el Districte disposa d’eines i 

recursos per treballar millores en els àmbits de la prevenció, el civisme i la 

convivència, però que s’han mostrat insuficients per abordar de manera eficient les 

diverses problemàtiques en aquest àmbit. Considera que cal la màxima coordinació 

possible atesa la interrelació entre les problemàtiques i les possibles solucions, i 

puntualitza que calen modificacions en el disseny i la il·luminació dels espais públics 

del Districte de cara a garantir una major seguretat, especialment per a les dones, i per 

això formula el prec següent: que el Districte d’Horta-Guinardó impulsi un Pla de 

prevenció, civisme i convivència per abordar les solucions a les diferents 

problemàtiques d’aquests àmbits d’una manera el més coordinada possible, junt amb 

un augment del pressupost municipal en reformes de l’espai públic, millores de 

l’enllumenat i visibilitat en espais de risc, campanyes, recursos materials i humans, i 

d’altres iniciatives que ajudin a millorar la seguretat, el civisme i la convivència als 

barris del Districte, amb una atenció especial a les dones. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, no accepta el prec, i 

considera que eines com el Consell de Prevenció o les taules de convivència no s’han 

mostrat insuficients, sinó al contrari, han funcionat, s’han aplicat mesures, i es veuen 

resultats a totes les taules. Afegeix que en el Consell de Prevenció, que convoquen 

periòdicament, reten comptes de totes aquestes qüestions, fet que demostra que la 

coordinació ja és real, tant per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat com 

per part dels mitjans de què disposa el Districte. Per tant, entén que el que els 

demanen ja ho fan i no accepta el prec. 

El senyor Xavier Reig mostra el desacord del seu grup i afirma que en tots els consells 

de barri i comissions de seguiment, i en les trobades amb el veïnat, es mostra una 

preocupació per aquestes qüestions. Reitera que han intentat proposar, de manera 

constructiva, una major coordinació, però el Govern s’hi continua negant, i el problema 

continuarà perquè no es resol d’una manera eficient. 

El senyor Víctor Valls retreu al partit del senyor Reig, que forma part del Govern de la 

Generalitat, i és qui té competències per fer-ho, que no s’hagi incrementat el nombre 

d’agents dels Mossos a la ciutat, tal com reclama el Govern municipal des de fa quatre 

anys. Afegeix que el Govern del qual forma part el partit del senyor Reig ha de posar 

els policies que falten a la ciutat, i plantejar els problemes de seguretat reals, no sobre 

aquells àmbits de treball que, per ara, fins i tot la ciutadania considera que són 

suficients. 

No s’accepta. 

16. Que el Districte impulsi campanyes de foment de l’esport femení i contra 
les desigualtats de gènere en l’esport. Així com també creï una taula de treball 
amb els equipaments esportius del Districte. 

 



 

38 
 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, es mostra satisfet de presentar el prec 

en nom del Jovent Republicà d’Horta-Guinardó, després d’haver fet molta feina durant 

mesos a l’assemblea d’aquest grup. Tot seguit, explica la raó per la qual el presenten: 

van assistir al torneig d’històrics del Martinenc, que estava ple, i al cap d’una setmana 

van anar al torneig femení equivalent, que estava buit, i considera que no pot ser que 

la desigualtat també estigui normalitzada a l’àmbit esportiu. Per tant, formula el prec 

següent: que s’impulsin campanyes de foment de l’esport femení i contra les 

desigualtats de gènere en l’esport, i concretament, que s’impulsi una taula de treball 

amb els equipaments esportius del Districte per treballar conjuntament amb els equips 

femenins de base. Afirma que les entitats els van dir que si es creaven nous equips 

femenins, n’havien d’eliminar de masculins; per tant, cal resoldre les necessitats 

d’espai dels equipaments perquè augmenti el nombre de jugadors de base, 

especialment en el cas dels equips femenins. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera d’Ocupació, Comerç i Turisme i Altres 

Economies, afirma que el Govern coincideix en la diagnosi i el fons del prec, són 

conscients que és molt difícil donar visibilitat a l’esport femení, i assegura que és un 

dels seus objectius. Afegeix que creix la demanda d’equips d’esport femení, com ara 

de futbol, i posa l’exemple del Martinenc, que té un mes dedicat a l’esport femení. 

Manifesta que accepten el prec, però cal veure mitjançant quina eina es pot fer, si cal 

una taula específica o es poden utilitzar espais on ja participen els equipaments 

esportius; per tant, estudiaran la manera de tractar aquest tema.  

S’accepta. 

Del grup municipal del PSC 

17. Que el govern del Districte comenci de manera immediata les actuacions 
necessàries per construir un poliesportiu municipal d’ús escolar obert al barri al 
solar del carrer Sardenya 420  
 

El senyor Luis Fernando García Egea, del GMDPSC-CP, recorda que el gener el seu 

grup va presentar a la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona un prec 

en el mateix sentit que el Govern va acceptar de manera ambigua, i els consta que 

s’ha avançat ben poc, ja que el Consorci d’Educació continua sense oferir les 

respostes que els veïns i les veïnes i els centres escolars de l’entorn demanen. 

Tanmateix, com que el compromís va ser públic, davant de la comunitat educativa i 

veïnal del Baix Guinardó, tornen a formular el prec: que el Govern del Districte 

comenci de manera immediata les actuacions necessàries per construir un poliesportiu 

municipal d’ús escolar obert al barri al solar del carrer Sardenya 420, tal com demanen 

la comunitat educativa i veïnal del Baix Guinardó. 

La consellera Beatriz Martínez Alonso reitera la resposta que ha donat al grup del 

PDeCAT: des del Govern s’ha treballat amb la comunitat educativa i amb el Consorci 

d’Educació, i s’han convocat també les associacions veïnals per avançar en el sentit 

de la proposta, i expressa estranyesa pel fet que sigui el PSC, partit que va gestionar 

durant divuit mesos els esports de la ciutat i també del Districte, qui plantegi ara aquest 

tema. Tanmateix, expressa el suport del seu grup a la demanda veïnal i, per tant, 

accepta el prec. 

S’accepta. 

Del grup municipal del PP 
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18. Que s’encarregui la redacció d’un projecte per a l’obertura dels carrers 

Fernán Caballero i Juan Valero amb el carrer Coll i Alentorn 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, explica que el barri de la Teixonera 

ha de millorar la connexió amb la ronda de Dalt i amb els barris d’Horta i Vall d’Hebron 

des de la plaça Isop, i el veïnat reivindica la connexió dels carrers Fernán Caballero i 

Juan Valero amb el carrer Coll i Alentorn, fet que milloraria la mobilitat i la seguretat al 

barri. Tot seguit, recorda que una de les propostes del programa del partit del Govern 

era el contingut d’aquest prec, és a dir, que s’encarregui la redacció d’un projecte per a 

l’obertura dels carrers Fernán Caballero i Juan Valero amb el carrer Coll i Alentorn. 

El conseller Fernando Marín Blanco explica que, tot i ser un projecte important, durant 

aquest mandat han tingut altres problemes relacionats amb la mobilitat que han 

considerat prioritaris, com ara les escales mecàniques, i per això aquest punt no s’ha 

portat a terme. 

El senyor Carlos Torrubiano recorda que, de les cinc promeses que el partit del 

Govern va fer sobre el barri de la Teixonera, només n’ha complert una, i enumera les 

altres quatre: la que és objecte del prec, acabar la sortida del metro de la línia 5 amb 

escales mecàniques i no recautxutades, finalitzar el Pla Teixonera 2 i estudiar la 

possibilitat de construir un aparcament subterrani. 

El senyor Fernando Marín reitera que el Govern està satisfet amb la feina que ha fet a 

la Teixonera, i en la seva opinió personal, hi ha una demagògia barata i cruel amb la 

feina feta en un dels barris més abandonats del Districte, on ha portat a terme accions 

més prioritàries en l’àmbit de la mobilitat, com ara les escales mecàniques, i d’altres 

actuacions més enllà de les obres. 

No s’accepta. 

Demana la paraula el senyor Lluís Cairell, que diu que no entén que no hagin 

solucionat el problema del coll d’ampolla que suposa la sortida de la Teixonera a la 

zona dels carrers esmentats en el prec si ho portaven en el programa electoral. I 

reitera que els veïns i veïnes no entenen que ara no sigui un tema prioritari. Afegeix 

que les al·lusions a la manca de públic és una manca de respecte i, alhora, un 

símptoma que alguna cosa no va bé. 

19. Que l’equip de govern elabori la programació de neteja i manteniment dels 

solars públics del Districte per a garantir les condicions de salubritat i seguretat 

abans de l’inici de la temporada d’estiu. 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, diu que presenten aquest prec, 

atès l’estat actual dels solars públics, que genera molèsties al veïnat per la proliferació 

de males herbes, que causa la presència d’insectes i rosegadors; atès l’ús que se’n fa 

com si fossin abocadors de brossa i deixalles, la manca de proteccions adequades, bé 

per evitar-ne l’accés, bé per protegir-los de despreniments o de caigudes en alçada, 

aspectes que el seu grup ha denunciat des de fa temps, junt amb la necessitat de 

millorar-ne el manteniment i la neteja.  

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, recorda que ja han 

rebut aquest prec amb anterioritat, i ja se’ls va informar que els serveis tècnics del 

Districte s’encarreguen de les intervencions necessàries, amb periodicitat bianual o 

anual, i que els van passar la llista de tots els solars. Afirma que accepten el prec, i 

recorda que són els serveis tècnics els que elaboren la programació que es reclama 
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per mantenir les condicions de salubritat i seguretat abans de l’inici de la temporada 

d’estiu. 

S’accepta. 

d) Preguntes 

Del grup municipal de C’s 

20. Inversió realitzada en el marc del  Pla de Desenvolupament Econòmic 

d’Horta-Guinardó 2018-2020 desglossat per línies estratègiques i per barris, i 

nivell d’execució de cadascuna de les mesures previstes. 

El senyor Javier Edrosa Pérez, del GMDC’s,  recorda que, en el transcurs del Consell 

de Districte del març del 2018 es va presentar el Pla de desenvolupament econòmic 

d’Horta-Guinardó 2018-2022, amb un pressupost anual mínim d’1.250.000 euros, i 

distribuït segons unes determinades línies estratègiques i mesures organitzades en 

quatre àmbits: desenvolupament i economia de proximitat, ocupació de qualitat, nou 

lideratge públic i economia social i solidària. Atès el final del mandat del govern actual i 

la necessitat de retre comptes del seguiment d’aquest pla, pregunta quina inversió s’ha 

portat a terme fins ara en aquest pla, desglossada per cadascuna de les línies 

estratègiques i per barri, i quin és el nivell d’execució de cadascuna de les mesures 

previstes. Demana que la resposta també es doni per escrit. 

La consellera Elena Tarifa Herrero explica que s’estan recollint les dades i s’enviaran 

quan les tinguin, i recorda que aquest Pla preveu una revisió anual de l’execució i la 

despesa, termini que es compleix al març-abril, que és quan està previst fer la 

presentació pública dels resultats amb el desglossament de la inversió feta, què s’ha 

executat, què és el que falta, etc. Reitera que serà pública i que també la faran arribar, 

per escrit, als grups polítics, junt amb la informació sobre el programa «Barri d’oficis». 

Del grup municipal del PSC 

21. Considera el Govern del Districte que es pot mantenir un suficient nivell de 

seguretat ciutadana al conjunt de barris d’Horta-Guinardó amb una única  

patrulla nocturna compartida amb Nou Barris i Sant Andreu i una policia de barri 

implementada a través d’hores extres i sense que hagi suposat la incorporació 

efectiva al territori de nous agents? 

El senyor Luis Fernando García Egea, del GMDBPSC-CP, recorda que Barcelona 

encapçala el rànquing de les ciutats amb l’índex de delinqüència més elevat de l’Estat 

espanyol, segons les dades de victimització del Ministeri de l’Interior, i afirma que la 

inseguretat és el primer problema de la ciutat per a una àmplia majoria dels residents a 

Barcelona, segons les dades de l’últim Baròmetre municipal. Assenyala que, en aquest 

context, el Govern desmantella la Unitat de Suport Policial i que la Guàrdia Urbana no 

té el suport de l’alcaldessa. Així mateix, reclama a la Generalitat els agents dels 

Mossos d’Esquadra que necessita. A més, diu que publica una oferta de places 

totalment insuficient que ni tan sols cobreix les jubilacions. Per aquests motius, 

pregunten al Govern del Districte si considera que es pot mantenir un suficient nivell de 

seguretat ciutadana al conjunt de barris d’Horta-Guinardó amb una única patrulla 

nocturna compartida amb Nou Barris i Sant Andreu i una policia de barri implementada 
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a través d’hores extres i sense que hagi suposat la incorporació efectiva al territori de 

nous i afegits agents. 

El conseller Víctor Valls s’estranya que el grup del PSC no es fes aquesta pregunta 

quan, des del Govern, van zonificar les patrulles nocturnes de manera diferent de nit i 

de dia, i manifesta que el nivell de seguretat ciutadana del conjunt dels barris del 

Districte pateix la mateixa problemàtica que la resta de la ciutat i del país, amb un 

increment de fets delictius. Tanmateix, puntualitza que el Districte d’Horta-Guinardó 

està per sota de la mitjana de la ciutat en aquest aspecte, segons l’enquesta de 

satisfacció, i diu que no és cert que s’hagi implementat la policia de barri a través 

d’hores extres, sinó la patrulla nocturna, que el Govern anterior va eliminar, i que 

l’actual ha recuperat. 

En relació amb la pregunta formulada, demana al PSC si recorden què van fer per la 

seguretat del Districte quan eren al Govern. 

El senyor Lluís Cairell manté que la seguretat empitjora cada dia, segons es pot llegir a 

la premsa. Així mateix, comenta que al Mobile World Congress hi havia 300 agents del 

Mossos d’Esquadra i 175 efectius de la Guàrdia Urbana, que fan la feina que els 

pertoca i més, i considera que l’Ajuntament ha de cuidar aquest cos, que rep estímuls 

negatius. Se’ls ha de felicitar per la feina que fan, i afirma que amb les noves 

contractacions no s’ha augmentat la plantilla, sinó que només s’han cobert les 

jubilacions. 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

Del grup municipal Demòcrata 

22. Que el govern informi de les gestions realitzades i l’estat d’execució en 

relació amb les millores i ajustos de recorreguts i freqüències dels busos que 

circulen pel Districte. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, demana que el Govern 

informi de les gestions realitzades i de l’estat d’execució en relació amb les millores i 

els ajustaments de recorreguts, i de les freqüències dels busos que circulen pel 

Districte, que han estat objecte de diverses queixes per part dels usuaris. 

El conseller Fernando Marín Blanco diu que el tema del transport públic és molt 

important, i sempre sorgeix en els plenaris, i afirma que pot respondre a la demanda 

plantejada i aportar una llista d’actuacions en relació amb aquest tema: instal·lació, 

nova parada i accessibilitat de la línia 23 a l’Hospital de Sant Pau, anul·lació de les 

dues parades de la carretera del Carmel, davant del Parc Güell, desviació de la ruta de 

busos turístics del carrer Praga, millora de la freqüència del 87, ampliació del 

recorregut del 86 fins a Vista Park, ampliació del recorregut de la línia 191, que apropa 

els veïns de Can Baró a l’Hospital de Sant Pau i, al llarg de les primeres setmanes de 

funcionament d’aquesta fase, milloraran els horaris i freqüències de la línia V19; amb 

relació a la línia D40, amb bastants problemes, s’estan fent actuacions com ara 

l’ampliació d’horaris, l’ús de vehicles articulats per millorar la gestió de les incidències, i 

canvis a la terminal de plaça d’Espanya per intentar millorar la sortida i perdre menys 

temps. Argumenta que les noves línies, inclòs el bus de barri, aporten un bon servei. 
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Del grup municipal del PSC 

23. Que el govern del districte ofereixi una immediata solució a la urgència 
habitacional i social derivada de l’operació de mobbing o assetjament 
immobiliari que pateix un col·lectiu de 90 famílies a les finques del número 103 
del carrer Doctor Letamendi i dels números 37 al 41 del carrer Mont-Ral. 
 

El senyor Luis Fernando García Egea, del GMDPSC-CP, saluda,  en primer lloc, les 

famílies afectades dels carrers Letamendi i Mont-Ral, que continuen sense respostes 

ni solucions per part del Govern municipal, i esperen que a la propera reunió prevista 

amb Habitatge hi hagi compromisos, respostes i solucions concretes. Afirma que els 

afectats volen una solució col·lectiva immediata davant d’una emergència habitacional 

i social que expulsa famílies en situació vulnerable dels seus habitatges, i assegura 

que l’Ajuntament té eines per intervenir i oferir una solució immediata. Per tant, que cal 

mobilitzar els recursos necessaris, la dotació pressupostària extraordinària que calgui i 

exercir tots els instruments amb què compta l’Ajuntament per oferir una solució 

necessària, justa i urgent. 

El conseller Víctor Valls també saluda els veïns i veïnes afectats i afirma que es 

mereixen el reconeixement per la feina que fan amb la premsa, amb tots els grups 

municipals, i amb tots els actors possibles per defensar els habitatges afectats. Tot 

seguit, agraeix al PSC que hagués formulat el prec sobre aquesta qüestió per poder 

fer-ne els seguiment, però critica el contingut demagògic de la intervenció anterior, 

com si ningú estigués fent res, quan el veïnat sap que el Govern està fent passos per 

resoldre el problema, i tenen prevista una reunió per posar-los al dia del que s’està 

fent. 

El senyor Joaquín Ortiz, representant del veïnat, recorda que han passat sis mesos 

des que van sol·licitar l’ajuda del Govern del Districte i del Govern municipal per 

resoldre el problema que afectava 90 persones, llogateres de tres finques del mateix 

propietari, i que actualment n’afecta 60 perquè n’han perdut 30 pel camí, a causa de 

tot el desgast que suposa per a les famílies afectades. Afirma que han passat nou 

mesos patint, sense saber què passaria ni quines intencions tenia la propietat dels 

habitatges, aguantant nous veïns imposats pels nous propietaris, Renta Corporación, 

que desconeixen què vol dir la paraula convivència, vivint amb rates, escoltant sense 

poder dir res i veient que s’anaven tancant portes, alguns marxaven i les solucions no 

arribaven. Assenyala que han estat nou mesos de bones paraules, però cap solució; 

per tant, la situació no ha canviat i hauran de marxar quan se’ls acabi el contracte, 

però no saben on perquè no poden assumir els preus dels lloguers a causa de l’atur i 

del treball precari, d’una situació econòmica greu. 

Tot seguit, pregunta per què han d’abandonar els pisos després d’haver-hi viscut molts 

anys, diverses generacions familiars, lluitant per tenir un barri millor, un barri que ara 

atrau empreses a les quals només interessa el benefici i no les persones. Comenta 

que, a la reunió programada per a l’endemà d’aquest Plenari, el Govern té l’ocasió de 

demostrar que realment volen ajudar el veïnat a resoldre un problema que sí que té 

solucions si realment volen utilitzar els mecanismes (per exemple, parlamentaris) que 

tenen a l’abast. Afegeix que els veïns i veïnes tenen propostes que consideren vàlides 

per al seu cas i que, atesa la situació actual, podrien servir per a altres qüestions: 

escola bressol, casal d’avis, pàrquing, etc. Clou la seva intervenció agraint als 

consellers Carmona i Garcia l’oportunitat de prendre part en la sessió. 
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La regidora agraeix la intervenció i afirma que, a la reunió prevista per al dia següent, 

els informaran dels compromisos que adquiriran, tot i les limitacions que tenen, i que 

faran servir tots els instruments al seu abast per ajudar-los en la lluita contra 

l’especulació i el mobbing que pateixen per part d’empreses com Renta Corporación. 

E.- Declaracions Institucionals. 

24. Adhesió a la vaga feminista del 8 de març. 
 
El senyor Ricard Farin, del GMDERC-AM, llegeix la declaració institucional, a la qual 

donen suport tots els grups excepte C’s i PP.  

«El Districte d’Horta-Guinardó acorda: 

»Primer. Mostrar el màxim reconeixement a la lluita feminista i a tots els col·lectius 

feministes que treballen per assolir la igualtat efectiva de drets entre totes les 

persones. 

»Segon. Adherir-se a la vaga feminista del dia 8 de març i a les mobilitzacions 

convocades pels sindicats i diferents col·lectius feministes i que es duran a terme 

durant aquesta jornada en els diversos barris, i a Horta-Guinardó, concretament, a les 

mobilitzacions convocades pel Comitè de Vaga 8 de març del Districte. 

»Tercer. Instar el Govern del Districte actual i futurs a desenvolupar totes les polítiques 

públiques amb perspectiva de gènere interseccional, prioritzant la lluita contra les 

violències masclistes, el foment de l’ocupació femenina i contra la feminització de la 

pobresa. 

»Quart. Instar els grups parlamentaris a aprovar el Pacte català contra les violències 

masclistes i desenvolupar la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre 

homes i dones, així com l’aprovació d’una llei d’igualtat laboral. 

»Cinquè. Fer arribar aquests acords al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona i al 

conjunt de sindicats i col·lectius convocants de la vaga.» 

Un cop llegida la declaració, la regidora informa que el senyor Enrique Perea ha 

demanat la paraula. 

El senyor Perea manifesta que no parla en nom de l’associació veïnal ni del barri, sinó 

que vol parlar de les dones –el millor del país– i afirma que cal lluitar al seu costat. 

També insta els homes a anar a les manifestacions del dia 8 de març, Dia 

Internacional de la Dona Treballadora, al costat de les dones. En aquest sentit, recorda 

que la manifestació anirà de plaça Espanya a plaça Universitat. També recorda que en 

aquesta data, 8 de març, es commemora el fet que moltes dones van morir cremades 

per defensar la jornada laboral de 8 hores. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora aixeca la sessió a les 22.25 h. 

 

 

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

                            El president 


