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Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió plenària. En primer lloc, celebra que el Consell Plenari pugui
tenir lloc de manera semipresencial, amb una part dels consellers. Així mateix recorda que
cal posar-se mascareta per sortir al carrer, que és un deure cívic i ciutadà per evitar
rebrots.

A) Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia
7 de maig de 2020
No hi ha cap objecció, s’aprova.
B) Part informativa:
a) Cartipàs
b) Despatx d’ofici
1. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici que s’adjunta com
a annex
No hi ha cap objecció, es dona per comunicat.
c) 2. Informe de la regidora del Districte
La regidora, en primer lloc, subratlla que és molt important respectar les mesures de
seguretat establertes, fer ús de la mascareta i rentar-se bé les mans.
En segon lloc, adreça unes paraules en record de les persones afectades i de les que han
perdut la vida a causa de la COVID-19.
Seguidament, fa esment del dia de la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBI i explica
que al Districte s’ha celebrat posant una pancarta.
D’altra banda, quant a la pandèmia, manifesta que a poc a poc s’ha iniciat la desescalada,
que no tots els barris del Districte estan en la mateixa situació, assegura però que els
funcionaris municipals estan treballant de valent, sobretot per garantir la seguretat
sanitària de tothom.
Informa que alguns equipaments del Districte han reprès l’activitat i que s’estan posant en
marxa altres mesures de normalitat post-COVID-19 en relació amb els serveis i l’atenció
ciutadana.
Respecte als processos de participació, agraeix l’esforç que han fet les entitats. Comenta
que s’han fet comissions sectorials, comissions de seguiment dels consells de barri i

2

reunions amb associacions del Districte, la majoria a través de mitjans telemàtics.
Assenyala que el Govern volia conèixer les inquietuds de la ciutadania, atès que HortaGuinardó és un dels districtes més afectats per la COVID-19 de la ciutat de Barcelona.
En aquest sentit, diu que durant aquests mesos l’Ajuntament no ha deixat de treballar i
s’han impulsat mesures llargament esperades, com ara la implantació de l’àrea verda al
Carmel, a Can Baró, al barri de la Vall d’Hebron –que entrarà en funcionament el mes
d’octubre–, a la font d’en Fargues i a la part de dalt de Sant Genís. Afegeix que les àrees
verdes serveixen principalment per protegir l’aparcament de les veïnes i veïns i que se
n’aniran implantant a mesura que el veïnat ho sol·liciti.
Així mateix, apunta que s’ha donat un impuls important a la qüestió de la modificació del
planejament de la Llosa, de la Vall d’Hebron, on hi ha previst instal·lar les consultes
externes de l’hospital. Agraeix a tots els serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament la feina que
han fet per fer-ho possible.
Tot seguit, subratlla que han fet altres actuacions més petites, però llargament
reivindicades pel veïnat: instal·lació de l’ascensor que connecta el barri de la Teixonera
amb el mercat; tancament de la zona dels antiaeris del Turó de la Rovira; eliminació de la
llançadora, en el marc de la reforma de l’entorn del parc Güell... Destaca també la feina
que ha fet el Consell de Salut, amb la consellera D’Addabbo al capdavant, sobretot pel
que fa a la situació de les residències al Districte d’Horta-Guinardó, que després del que
ha passat amb la COVID-19 s’ha demostrat que cal un canvi de model. En aquest sentit,
agraeix a la consellera D’Addabbo i a la Carme Garcia, consellera de Gent Gran, que
hagin impulsat una comissió per debatre aquesta qüestió.
Indica que han tirat endavant els casals d’estiu als barris i el programa «Juguem a les
places» a la plaça Pastrana, del Carmel, i a la plaça Bacardí.
Llavors, anuncia que es faran les festes majors de la Teixonera i del Baix Guinardó, però
amb les restriccions corresponents per complir les mesures de seguretat establertes.
D’altra banda, destaca l’èxit del projecte «Cultura confitada», a través del canal de
YouTube, i constata que de cara a la tardor hi haurà més actes de petit format per posar
en valor la cultura als barris d’Horta-Guinardó.
Així mateix, manifesta que el comerç, l’ocupació i la promoció econòmica són una prioritat
del Govern, atès que després de la crisi sanitària ha vingut una crisi econòmica que pot
derivar en una crisi social molt forta. En aquest sentit, apunta que actualment en el
Districte han passat de repartir dos mil àpats diaris a repartir-ne cinc mil. Per tant,
subratlla que tant important és potenciar l’activitat econòmica com els serveis socials.
A continuació, destaca l’acompanyament que s’ha fet a la gent gran a través del programa
de trucades, les quals són molt importants especialment per a les persones grans que
estan soles.
Per acabar, respecte a la seguretat, assenyala que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana treballen per millorar la seguretat a Horta-Guinardó, i quant a la neteja, que
s’estan recuperant els nivells de neteja, per això, demana civisme a tothom per
aconseguir tenir un districte net.
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La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, en primer lloc, diu unes
paraules en record de les persones grans mortes en residències del Districte i de tots els
veïns i veïnes desapareguts en els darrers mesos, molts dels quals estaven compromesos
amb els diferents barris.
Tot seguit, dona les gràcies al personal sanitari per la seva tasca en la lluita contra la
COVID-19.
Exposa que actualment les xifres han millorat respecte a l’inici de la pandèmia el març del
2020, però que cal que les administracions no abaixin les guàrdia i treballin plegades, amb
responsabilitat, seny i sentit d’estat.
Així mateix, subratlla que la crisi sanitària també comporta una crisi social i econòmica, i
que per això cal que les diferents formacions polítiques cooperin i treballin en el mateix
sentit, en l’àmbit municipal, autonòmic i estatal.
Respecte a la neteja, diu que, malgrat que el servei ja torna a funcionar al cent per cent, el
Districte continua estan brut, sobretot pel que fa als voluminosos.
Quant a les zones verdes, apunta que cal que Parcs i Jardins faci les intervencions que no
s’han pogut fer durant els darrers mesos, com ara treure les males herbes de les voreres,
la qual cosa afecta tota la ciutat.
Pel que fa a la mobilitat, esmenta que s’ha demostrat que el nou model de busos, amb
línies horitzontals i verticals, no funciona gaire bé a Horta-Guinardó perquè és un districte
de muntanya. Per tant, demana que es facin més busos de barri o que s’allarguin o
adaptin les línies que ja existeixen i també que es modifiquin les línies regulars per tal de
millorar la mobilitat del veïnat. Reclama també que es posi en marxa urgentment el
projecte per eliminar els pals de les voreres, que és imprescindible per millorar la mobilitat
i complir amb la normativa de distanciament social. Així mateix, demana més elements de
mobilitat vertical, més ascensors, escales mecàniques, i que s’arreglin de manera urgent
els que estan espatllats.
Seguidament, comenta que l’actual crisi afecta molt el comerç i que és important la
recuperació econòmica en tots els àmbits, per tant, reclama a l’Administració que
intervingui de manera adequada i ajudi els comerços, pimes i empreses per tal que la
recuperació sigui més ràpida. En aquest sentit, demana que les actuacions que es duguin
a terme estiguin consensuades amb totes les parts implicades.
D’altra banda, reconeix que l’Ajuntament ha fet un gran esforç per incrementar els serveis
socials per poder arribar a tothom.
Respecte a les residències de gent gran, constata que cal un nou model. Així mateix,
troba positiu que l’Ajuntament hagi intervingut en aquesta qüestió malgrat que no és una
competència municipal.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer lloc, se suma al record per a totes
les persones que han patit o pateixen de manera directa o indirecta la pandèmia. Recorda
que mantenir una bona higiene i portar mascareta són mesures importants.
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Després, apunta que hi ha hagut una caiguda del sistema informàtic i hi ha moltes
persones que volien participar en el Ple i no poden. Per tant, destaca que en un moment
en què la ciutadania no pot participar-hi de manera presencial l’Ajuntament hauria de
posar tots els recursos perquè no hi hagi problemes d’aquest tipus.
A continuació, mostra la seva satisfacció pel nombre d’assistents a la primera Taula de
Mobilitat. Tot i així, pensa que cal millorar la dinàmica de la taula per aconseguir uns
resultats més efectius.
D’altra banda, pensa que el Districte hauria d’elaborar un informe de les dades i les
actuacions dels serveis socials en els diferents àmbits durant el 2020, especialment en els
mesos de confinament, com ha fet el Districte de Les Corts, per exemple, per poder
treballar en el Pacte per a la reactivació econòmica i social d’Horta-Guinardó, el qual és
indispensable per lluitar contra les desigualtats socials, l’atur i la inseguretat. Afegeix que
cal cercar solucions als problemes i als reptes que la societat haurà d’afrontar després de
la crisi sanitària i econòmica, i treballar pel benestar social, l’activitat econòmica i
comercial i la salut de les persones.
Després, esmenta que Ciutadans ha tingut una actitud molt proactiva i ha presentat
nombroses iniciatives, com ara un pla de xoc amb cinquanta-set mesures econòmiques i
sanitàries, un paquet de vuitanta-set mesures, i setmanalment ha presentat diversos plans
i propostes específiques en els àmbits de cultura, comerç, restauració, de les famílies i
persones amb risc d’exclusió, etc.
En aquest sentit, pensa que, atesa la situació actual i pel bé d’Horta-Guinardó i del seu
veïnat, cal que treballin tots plegats per arribar a acords consensuats.
El president saluda la regidora adscrita Francina Vila.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, en primer lloc, adreça unes paraules
de suport als veïns i veïnes del Districte que s’han vist més afectats per la crisi de la
COVID-19.
En segon lloc, recorda que la situació no és normal, no només per la pandèmia, sinó
perquè a Catalunya continuen havent-hi presos i exiliats polítics.
Tot seguit, dona les gràcies a la regidora per l’informe i per la feina que s’ha fet en els
darrers mesos.
Reclama que es resolgui de manera urgent la qüestió del manteniment deficient dels
espais verds, perquè comporta un risc per a un districte de muntanya com HortaGuinardó, i més tenint en compte les altes temperatures. Afegeix que especialment a la
part alta de Sant Genís cal que es netegi el sotabosc i la vegetació; que a la Font del Gos
també cal netejar la vegetació que ha crescut a la carretera que puja cap a Cerdanyola,
que suposa un problema de seguretat vial pel gran nombre de ciclistes que hi passen i
atès que hi ha risc d’incendi en estar molt a prop de Collserola. Assenyala que aquests
problemes també es troben en barris com Can Baró, Carmel i Guinardó, al parc del
Guinardó, a l’entorn del Turó de la Rovira i també del parc Güell.
D’altra banda, respecte a promoció econòmica i comerç, mostra la seva satisfacció perquè
el Govern del Districte i el municipal han anat acceptant totes les peticions que ha fet el
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seu grup respecte al Pla de reactivació econòmica, al Pla de xoc de llicències i els
recursos de què cal dotar-lo, a difondre al màxim les mesures per fomentar la rebaixa del
lloguer comercial, a avaluar conjuntament amb el teixit comercial la zona d’afectació de
talls de carrers –que afirma que els talls de carrer no funcionen, que els veïns i les veïnes
continuen caminant per les voreres i la gent aparta les tanques, per tant, que cal cercar
una altra solució– i a treballar en la proposta del segell oficial.
Després, agraeix a la regidora que el Govern hagi avançat ja les primeres bestretes de les
subvencions a entitats i comerciants, tal com ha reclamat en diverses ocasions el seu
grup, així com que hagi canviat el criteri de les llums de Nadal del 50 % al 75 %.
Respecte a la tramitació de llicències, reclama que davant de la gran demanda que hi ha
es dotin els serveis tècnics de més recursos a fi de poder agilitzar les tramitacions, perquè
les terrasses són fonamentals en moments com els actuals. En aquest sentit, demana a la
regidora que vetlli perquè el 24 de juliol estigui resolta aquesta qüestió, tal com es va dir.
Així mateix, agraeix a la regidora que s’hagi prorrogat el tema de les llicències fins al
desembre del 2021.
Quant a la superilla d’Horta, afirma que no està funcionant com s’esperava, que només
cal passejar, per exemple, per la plataforma única dels carrers Feliu i Codina i Fulton per
veure com els vehicles aparquen tapant els aparadors dels comerços per carregar i
descarregar. Per tant, els vehicles dificulten l’accés dels vianants a les botigues.
Seguidament, mostra la satisfacció del seu grup per les obres de l’estació de metro
Maragall, i agraeix l’esforç del veïnat, dels districtes i també de la conselleria de Territori
de la Generalitat per fer-ho possible. Reitera però que a la Taula de Mobilitat cal treballar
més qüestions, com ara un model de mobilitat propi de districte, que reculli les
particularitats d’Horta-Guinardó, amb concrecions respecte als busos de barri, que parli de
connexió entre els barris, dels barris amb els seus equipaments de referència, que parli de
corredor verd –que suposaria la cobertura i el soterrament de la ronda de Dalt per enllaçar
els barris de la zona nord–, que contingui el Bicing elèctric...
Per acabar, celebra que s’hagin ampliat les àrees verdes, tanmateix recorda que encara
falta resoldre la situació de Can Baró i la Font d’en Fargues, zones amb una gran manca
d’aparcaments.
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, en primer lloc, mostra el seu suport a les
persones que han patit i encara pateixen la COVID-19.
En segon lloc, recorda que a Catalunya continua havent-hi preses i presos polítics i que,
per tant, el 2020 a l’Estat espanyol se segueixen vulnerant drets fonamentals.
A continuació, se suma a l’agraïment de la regidora als treballadors municipals,
treballadors socials, personal tècnic del Districte, treballadors dels centres cívics i casals
barri, etc. per la tasca feta. Tanmateix, afirma que l’Ajuntament no ha treballat de manera
diligent en relació amb el desconfinament dels equipaments municipals. En aquest sentit,
exposa que els equipaments els han dit que rebien ordres contradictòries i poc clares, i
que hi ha hagut manca de previsió. També denuncia ineficàcia, i posa l’exemple de les
pistes esportives de Can Baró, que durant el confinament el veïnat demanava que s’obrís
la zona perquè hi hagués més espai per als veïns i veïnes, i tanmateix, les pistes no s’han
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obert fins la setmana actual perquè s’havien de fer proves de legionel·la, cosa que pensa
que és absurda, atès que no hi ha cap aixeta i és simplement una pista amb quatre
tanques.
D’altra banda, pregunta per què el Districte d’Horta-Guinardó no presenta en el plenari un
informe amb els equipaments i els patis que s’habilitaran per fer casals d’estiu com, per
exemple, ha fet el Districte de Sant Martí. Denuncia que el seu grup fa més d’un mes que
reclama aquesta informació i no rep resposta, i pensa que l’educació en el lleure és una
qüestió molt important, i més aquest estiu.
Així mateix, mostra la seva decepció amb l’equip de govern del Districte perquè a pocs
dies de l’inici dels casals del juliol ningú no s’ha posat en contacte amb els caus i els
esplais dels barris per saber les seves necessitats i si podran desenvolupar les seves
activitats amb normalitat. Indica que el Jovent Republicà conjuntament amb el president i
la regidora de Joventut sí que ho han fet i la resposta que han rebut és que no sabien ni
qui eren els representants polítics del Districte, que ningú els havia preguntat res.
Seguidament, manifesta que només s’ha resolt el 20 % de les sol·licituds d’ampliació de
terrasses, la qual cosa demostra que hi ha hagut una mala previsió i una mala gestió, atès
que es va obrir el termini d’ampliació de terrasses just en entrar a la fase 2 del
desconfinament, moment en què ja estava permès obrir terrasses. Argumenta que
aquesta mala gestió afecta els treballadors i les treballadores dels barris i el dia a dia del
veïnat, perquè s’ocupa espai públic sense permís.
Lamenta també que no s’hagi aprofitat la crisi de la COVID-19 per canviar el paradigma
d’espai públic i de mobilitat. Subratlla que governar és transformar la realitat i crear-ne de
noves.
La regidora del Districte, en primer lloc, dona les gràcies als grups municipals pel to
emprat en les intervencions, cosa que reflecteix el treball conjunt que han dut a terme tots
plegats durant la pandèmia.
Respecte a la neteja, insisteix que és una qüestió que preocupa el Govern i que s’ha
posat un reforç a l’estiu per intentar assolir els nivells que hi havia abans de la crisi de la
COVID-19, en relació amb zones verdes, males herbes, voluminosos, etc.
A continuació, mostra la seva satisfacció per la celebració de la primera Taula de Mobilitat
de la història del Districte i pel gran nombre d’assistents.
Manifesta que els vianants són una prioritat i, per tant, que el projecte d’inversions ha de
recollir la qüestió dels pals a les voreres i la mobilitat vertical, entre d’altres.
Quant a la recuperació econòmica, mostra el seu acord amb el que s’ha dit.
Insisteix també que pel Govern és molt important el tema de les residències, i que està
d’acord que cal canviar el model. Per això, reitera que està molt orgullosa de la feina que
ha fet l’Ajuntament de suport a les residències.
D’altra banda, reconeix que un problema informàtic ha provocat inconvenients puntuals a
l’hora de formular preguntes al Ple, assenyala però que no ha afectat ni l’Audiència
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Pública ni la Taula de Discapacitat ni la Taula de Mobilitat, que s’han pogut fer sense
incidències.
A continuació, pel que fa a serveis socials, apunta que és cabdal tenir dades i diu que hi
continuaran treballant.
Proposa que al setembre es posin a treballar tots plegats en el Pacte per a la reactivació
del Districte, que és una qüestió molt important.
Agraeix la intervenció de la senyora Susanna Porcar. Comenta que li preocupa molt el
tema de les zones verdes, i argumenta que ja s’han netejat diferents espais, però que falta
la part de Collserola, que s’hi està treballant.
Pel que fa als casals d’estiu, respon al senyor Ricard Farin que li consta que la regidora i
la consellera de Joventut han parlat amb els caus i els agrupaments, i que no entén la
informació contradictòria, perquè estan en contacte amb tots els grups de joventut
d’Horta-Guinardó.
La senyora Casas apunta que a causa de la pandèmia ha quedat aturat el Pla d’actuació
municipal, el Pla d’actuació de districte i el Pla d’inversions municipals, per la qual cosa
encara no saben quines inversions es faran a cada districte. Per tant, demana que es
tornin a posar en marxa per poder fer les inversions necessàries a Barcelona i al Districte,
atès que n’hi ha moltes de pendents. Comenta que és conscient que la pandèmia ha fet
que s’hagin de reajustar els pressupostos i que hi haurà coses que tornaran a quedar
pendents per a un altre mandat.
El senyor Ortiz està d’acord que al setembre s’han de posar a treballar en el pacte.
Insisteix que Horta-Guinardó és un dels districtes que ha patit més l’epidèmia i, per tant,
que cal esmerçar els esforços en tres prioritats clares: el tema econòmic, el tema de salut
i la nova mobilitat, pensant més en la persona i en el medi ambient.
D’altra banda, remarca que les queixes en relació amb la neteja són contínues, per tant,
que cal evitar que esdevingui un problema crònic de la ciutat.
Tocant als CAP, assenyala que tenen els mateixos recursos que abans o menys i a més
han de fer un treball d’assistència a usuaris de residències, tractar els casos sospitosos
de COVID-19, etc. Per això, pensa que el Districte ha de considerar el tema dels CAP
com una qüestió prioritària de salut pública.
La senyora Porcar, en primer lloc, dona les gràcies a la regidora per fer el seguiment de
les àrees verdes i per la referència que ha fet a la urgència de treure els pals i de parlar
d’accessibilitat a Horta-Guinardó, atès que els ajustos econòmics no han d’afectar una de
les necessitats prioritàries del Districte. Per això, manifesta que és fonamental elaborar
immediatament un pla de treball consensuat amb el veïnat. Comenta que l’estudi de
mobilitat del mandat Trias pot ser una bona eina de treball.
Apunta també que hi ha molts temes pendents d’abans de la pandèmia, com la qüestió de
torrent de Lligalbé, diversos equipaments, cobertura i soterrament de la ronda, la mobilitat
del carrer Cartagena, etc.
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Així mateix, demana que des del Govern municipal es pressioni el Govern de Madrid
perquè el romanent de tresoreria arribi als ajuntaments, que és una necessitat per poder
sortir de la crisi.
El senyor Farin assenyala que a més d’un govern que transformi la realitat, com ha
comentat anteriorment, cal un govern que es comprometi realment amb els grans
projectes de districte. Posa com a exemples la cobertura i soterrament de la ronda de Dalt
–que els veïns i les veïnes encara esperen la reunió amb la tinenta d’Alcaldia i que el
Govern va rebutjar un prec d’Esquerra en què es demanava que es fessin els projectes
executius de les fases següents– i l’escola bressol de la Teixonera –que la regidora va dir
a la comissió de seguiment que no es podia comprometre a afirmar que l’escola bressol
estaria acabada en el mandat actual.
En aquest sentit, remarca que comprometre’s no és prometre, és a dir, que està d’acord a
no prometre una cosa que no es pot fer, tanmateix, indica que comprometre’s és dir que
faràs tot el que estigui a les teves mans. Afegeix que en aquest cas només cal que el
Govern executi la part pressupostària que hi havia al gener per a l’escola bressol.
Per tant, exigeix que el Govern es comprometi amb el veïnat en relació amb els grans
projectes i que si no és capaç, que plegui, que hi ha altres grups que sí que estan
disposats a fer-ho.
La regidora comença fent una reflexió general sobre el pressupost municipal. I en aquest
sentit, assegura que tant ella com el Govern estan fermament compromesos en la
defensa de les inversions a Horta-Guinardó.
D’altra banda, exposa que hi ha una crisi que al febrer del 2020 encara no hi era i que ha
suposat un dèficit municipal d’uns 500 milions d’euros, que són diners que s’han gastat
per netejar residències, per incrementar el nombre d’àpats, per construir pavellons de
salut, entre d’altres. Per tant, argumenta que l’Ajuntament ha fet l’esforç que calia en el
moment que calia per pal·liar la crisi sanitària. Així mateix, mostra el seu acord que cal
demanar al Govern d’Espanya que els ajuntaments es puguin quedar els romanents i es
puguin endeutar, però insisteix que cal tenir en compte que l’Ajuntament ha tingut una
despesa extra de 500 milions a la qual caldrà fer front d’alguna manera.
d) Mesures de Govern.
C) Part decisòria:
a) Propostes d’acord
3. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la
Carta de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’àmbit delimitat
pels carrers de Sinaí, de Natzaret i de Samària
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Economia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, exposa que la proposta tracta d’una peça urbana ja coneguda en el barri de
Sant Genís que és l’antiga escola Menéndez Pidal i que requereix una intervenció ràpida
per resoldre els problemes de convivència que s’han generat en els darrers anys a
l’entorn d’aquest espai. En conseqüència, diu que es proposa modificar la qualificació del
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sòl per poder-hi construir dos espais diferenciats d’equipaments: allotjaments dotacionals,
amb equipaments per al barri als baixos, i una residència d’estudiants.
Explica que en les darreres comissions d’urbanisme i en els processos participatius
definits en les modificacions de planejament es va mostrar la informació amb més detall, i
que en aquesta sessió presenta quins són els paràmetres de sòl i de sostre i
l’aprofitament municipal de la peça.
Seguidament, mostra quina és la possible disposició de les noves edificacions en aquest
àmbit, malgrat que apunta que està supeditada al pla que es presenti per fer la
construcció.
Per acabar, demana el vot favorable dels grups del Districte.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu
grup a la proposta, atès que és un projecte que reordena una zona que fa anys que està
en desús, incrementa els equipaments municipals per als veïns i veïnes de Sant Genís i
amplia la zona verda.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el seu grup hi vota a favor,
perquè és un projecte que resol un problema que té el barri de fa temps.
Pregunta si ja han començat les obres d’enderrocament de l’antic institut.
D’altra banda, demana més concreció respecte als terminis i les inversions que té intenció
de fer l’Ajuntament per tirar endavant el projecte.
Per acabar, apunta que és un projecte positiu per al barri, tant en l’àmbit econòmic com
social.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, anuncia el vot favorable del seu
grup, perquè és un projecte positiu per al barri de Sant Genís: increment de zona verda,
eliminació d’un vial duplicat i, en un futur, resolució de la problemàtica dels murs de la
zona de dalt. Així mateix, demana que s’acceleri la construcció de l’allotjament dotacional,
que és una necessitat per al barri.
Insisteix que cal que les places siguin per a residències d’estudiants i per a professorat, tal
com indica el projecte. I també reclama que es faci l’enderroc de l’edifici al més aviat
possible.
D’altra banda, agraeix el diàleg i el treball conjunt que s’ha fet amb el veïnat.
El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, diu que espera que aquesta
modificació del Pla general metropolità solucioni aquesta qüestió tan llargament
demanada pel veïnat de Sant Genís. I sol·licita al Govern que acceleri els terminis de les
llicències per poder tirar endavant al més aviat possible l’obra.
Llavors, demana que les afectacions col·laterals que portaran les obres, com ara reducció
de places d’aparcament, talls de carrers, etc., es facin amb la màxima cura i que no
s’allarguin més temps del necessari, i que la construcció tingui en compte la sostenibilitat i
l’equilibri ecològic, sobretot en la zona d’habitatges dotacionals.
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Finalment, anuncia que el seu grup vota a favor de la proposta de modificació.
El senyor Valls agraeix el vot favorable de tots els grups. Considera que és un
planejament important per al barri que resol alguns problemes greus que hi ha actualment.
Pel que fa a l’enderroc, informa que l’entrada del permís per part de l’empresa que l’ha de
dur a terme és imminent i que el Departament de Llicències el tramitarà amb celeritat. Per
tant, confirma que en breu s’iniciarà l’enderroc.
El punt s’aprova per unanimitat.
4. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la
regulació de l’equipament sanitari de “la llosa de la Vall d’Hebron”, situat al
passeig de la Vall d’Hebron, 138-160
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Economia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, explica que l’objectiu del Pla urbanístic i de millora urbana que presenten és
la construcció del nou edifici per a les consultes externes de l’Hospital de la Vall d’Hebron
i que per a això es determina l’àmbit conegut com la llosa de la Vall d’Hebron per poder
ajustar el sòl de via, de zona verda i d’equipaments a aquest àmbit, s’estableix la titularitat
pública de tots aquests equipaments i es concreten dos subàmbits d’equipament per
poder actuar de manera diferenciada.
En aquest sentit, informa que el pla ja concreta i defineix el que serà l’àmbit I del
planejament. Mostra la modificació proposada de la zonificació per poder adequar-la al
futur desenvolupament dels dos àmbits que es plantegen: el subàmbit I –que és el que es
tracta en aquesta proposta– i el subàmbit II –que requereix un planejament posterior per a
desenvolupar-lo.
Exposa que el subàmbit I és una peça rectangular de gairebé 5.000 metres quadrats
situada a la part nord, i en aquest sòl se situa un sostre d’uns 4.000 metres quadrats
d’edificabilitat per a les consultes externes de l’hospital. Indica que el planejament preveu
el gàlib d’aquests volums i situa la peça en una baixa més deu, i un màxim d’un 30 %
d’aquesta longitud en una planta baixa més tretze. Així mateix, apunta que també hi ha
previst un pas en superfície entre la totalitat del bloc per permetre la permeabilitat entre un
costat i l’altre.
A continuació, mostra el que podrien ser els volums màxims que podria allotjar el que es
presenta a aprovació en aquest planejament.
Per acabar, comenta que les dades més concretes s’han presentat en el procés
participatiu i a la comissió consultiva.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, considera que és un projecte
que beneficia el veïnat d’Horta-Guinardó i que és bo que en un sol edifici s’hi puguin
concentrar les consultes externes de l’Hospital de la Vall d’Hebron, que en aquests
moments estan escampades en diferents llocs del recinte hospitalari.
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Anuncia el vot favorable del seu grup a aquest punt, tanmateix demana que sobretot se
cerqui el consens amb els veïns i veïnes, que no acaben d’estar d’acord amb l’alçada
màxima.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, manifesta que el seu grup vota a favor
d’aquest pla urbanístic, perquè el projecte suposa una millora de l’eficiència i la gestió de
tot el sistema sanitari.
Així mateix, confessa que té dubtes en relació amb el pas entre l’hospital i el nou edifici, i
si quan parla del 50 % d’usos es refereix al 50 % de l’espai, del sòl, o de sostre.
Respecte al 50 % restant explica que la regidora va dir que es partiria de zero, però que
en la Comissió d’Ecologia es va aprovar una reforma del Pla general metropolità en la
qual es destinava aquest espai a espai dotacional. Per tant, comenta que en cas que sigui
així, no s’hi podran instal·lar els equipaments que el veïnat sol·licita, per això demana que
el Govern els ho aclareixi.
D’altra banda, exposa que el veïnat de la Vall d’Hebron sempre ha reclamat que hi hagi
una gestió integral de tots els solars del barri per destinar-los a equipaments per als veïns
i veïnes. Assenyala que es va acordar crear una mesa per tractar aquesta qüestió, però
que no n’han sabut res més.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, anuncia que després de meditar-ho
molt el seu grup ha decidit abstenir-se per la manca de consens veïnal, tot i que no
descarta votar-hi a favor a Casa Gran.
Argumenta que són conscients de les necessitats de l’hospital i que no s’està definint
tampoc exactament com serà l’edifici, però que els preocupa el tema de les alçades. Per
tant, demana seguir dialogant amb el veïnat i acordar amb ells la qualificació dels
equipaments que cal fer a la llosa.
Insisteix que voten abstenció a l’espera que es recondueixi el consens veïnal, que
s’estudiï bé el tema de les alçades i que puguin treballar tots plegats en la qualificació dels
equipaments d’aquest espai.
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, assenyala que és un projecte
imprescindible per a l’hospital i per al sistema de salut i també una oportunitat per als
barris del nord del Districte. Per tant, anuncia el vot favorable del seu grup a l’aprovació
inicial d’aquest pla. Així mateix, fa saber que presentaran una al·legació per mirar de
reduir les mides màximes que estableix el pla especial, tal com reclamen els veïns i les
veïnes, per limitar al màxim l’impacte visual del futur edifici.
Remarca que és un pla especial que va amb retard, que la Generalitat fa anys que té els
diners i que reclama poder tirar endavant aquesta actuació, però que l’Ajuntament ho va
tenir aturat durant el mandat anterior amb l’excusa que aprofitaria per tractar en conjunt el
total de la pastilla, per la qual cosa no hi ha res treballat ni consensuat amb el veïnat i
caldrà començar des de zero.
Recorda també que es va aprovar fer una taula de barri per gestionar íntegrament i amb
visió global els equipaments que hi ha d’haver al barri del Parc de la Vall d’Hebron. En
aquest sentit, espera que es tiri endavant i que no passi el que ha passat amb altres
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propostes del PSC, que quan està a l’oposició diu una cosa i quan està al Govern fa la
contrària. Apunta que el que es parli a aquesta taula tindrà efectes sobre les necessitats
dels barris de la zona de la llosa.
Reitera el vot afirmatiu d’Esquerra Republicana al pla especial.
El senyor Valls assenyala que sí que hi ha consens veïnal sobre l’àmbit de la peça, que és
la necessitat de fer-hi les consultes externes, i que aquestes necessiten uns volums
importants, que evidentment que afectaran les vistes, però que és el que es tractarà en el
projecte edificatori, que no és el que es porta a aprovació en la sessió actual.
Indica que no és el 50 % per a un àmbit i el 50 % per a un altre, sinó que gairebé 5.000
metres quadrats corresponen a l’àmbit I i al voltant de 19.300 a l’àmbit II, que en aquest
cas sí que caldrà consens per seguir desenvolupant aquesta peça. Afegeix que al mandat
anterior el Govern la va treure del dotacional de la llosa per poder discutir-la posteriorment
quan es desenvolupés l’àmbit II. Matisa que els diners de la Generalitat han arribat en
aquests moments i no abans, per tant, és ara que l’Ajuntament fa el que li pertoca, que és
posar a disposició el sòl. A més, manifesta que no entén els retrets d’Esquerra
Republicana –que forma part del Govern de la Generalitat–, perquè la Generalitat ha fet
saber a l’Ajuntament que presentarà al·legacions en relació amb els volums quan és ella
mateixa que presenta aquests volums.
Per acabar, agraeix el vot a favor de tots els grups i l’abstenció de Junts per Catalunya.
S’aprova per majoria absoluta.
b) Proposicions dels grups municipals
No n’hi ha
c) Mocions
No n’hi ha
D) Part d’impuls i control:
a) Proposicions/declaracions de grup
Del Grup Municipal d’ERC-AM:
5. Foment i promoció de la pràctica esportiva en els centres municipals
La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, exposa que la pràctica esportiva és
imprescindible per a la salut física i mental de la ciutadania i és una eina de transformació
i cohesió social. Per tant, considera que l’Administració ha d’ajudar les entitats i els
equipaments en aquests moments de crisi, els quals no es poden permetre la retallada del
25 % en beques esportives que es vol tirar endavant.
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En aquest sentit, reclama que es compleixi el contingut del prec que el seu grup va
presentar a Casa Gran en què s’instava a no retallar les beques esportives extraescolars,
altrament, es posa en perill els clubs i els equipaments esportius de la ciutat.
Indica que la proposició conté diverses iniciatives per donar suport i treballar conjuntament
polítiques a curt, mitjà i llarg termini: iniciar una campanya en els propers mesos per
promocionar la pràctica esportiva en els centres esportius municipals i de l’esport de base
com a benefici per a la salut i el desenvolupament integral de les persones; promoure la
col·laboració de totes les entitats esportives amb els equipaments municipals per fomentar
les activitats esportives com una activitat o taller més; treballar conjuntament amb les
entitats, centres esportius municipals i l’Institut Barcelona Esports (IBE) per a futures
campanyes de promoció econòmica i esportiva per garantir la seva viabilitat i evitar la
pèrdua de persones inscrites; impulsar, un cop la crisi sanitària ho permeti, una jornada de
l’esport al Districte que serveixi per conèixer i reconèixer la tasca dels equips,
equipaments, entitats esportives dels diferents barris, amb el corresponent lliurament de
premis en reconeixement de la trajectòria o activitats fetes durant l’any, i que els guardons
tinguin nom de dona per visibilitzar l’esport femení.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu
grup a la proposició, perquè tot el que fa referència a salut i esport és important i més
després de la situació de confinament.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el seu grup també vota a favor de
la proposició, perquè pensen que la pràctica esportiva és un factor clau de la salut i el
desenvolupament personal.
En aquest sentit, assenyala que a Horta-Guinardó hi ha un gran nombre d’equipaments
esportius, tant públics com privats, que, juntament amb totes les entitats gestores,
associacions, clubs esportius i els milers de persones practicants, fan que al Districte hi
hagi un teixit esportiu immens, la qual cosa pensa que és una riquesa social i econòmica
enorme. Per això, argumenta que és imprescindible ajudar totes aquestes entitats.
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, mostra el seu acord amb la proposició i
recalca la necessitat de consensuar amb els centres esportius totes les activitats que
s’hagin de dur a terme en espais no considerats com a centres esportius.
Recorda que el seu grup el mes de març ja va demanar al Govern que projectés la
construcció d’un equipament esportiu municipal per dotar de més espais les entitats
esportives d’Horta-Guinardó i per seguir promocionant l’esport femení.
Així mateix, manifesta que el seu grup treballa perquè des de l’Ajuntament de Barcelona
s’impulsin línies d’ajut extraordinàries per a les entitats esportives, i que des de la
Generalitat fa costat als equipaments perquè des dels ajuntaments se’ls ajudi a adaptarse als protocols de seguretat de la COVID-19. Subratlla que cal considerar l’esport com
una activitat econòmica més, atès que suposa el 2 % del PIB català, però sobretot com
una eina d’integració social. Esmenta també que el seu grup va ser qui va impulsar les
beques esportives per a famílies vulnerables, i lamenta que ara es retallin aquestes
beques i es deixin famílies sense recursos fora d’aquestes ajudes.
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Per acabar, diu que Junts per Catalunya ha defensat sempre l’activitat esportiva i que, per
tant, per coherència, dona suport a tots els grups que també ho facin. Anuncia el vot
favorable del seu grup a la proposició.
(Per motius tècnics, una part de la intervenció del conseller Guallar no ha quedat ben
enregistrada.)
El senyor Marc Guallar García, conseller d’Esports, Comerç i Mercats, en primer lloc,
agraeix a la consellera d’Esquerra Republicana la predisposició a transaccionar la
proposta.
Apunta que el Govern accepta la proposició d’Esquerra. Fa saber que ja hi ha previst fer
una jornada de l’esport al Districte, i en aquest sentit, li sembla bé que els premis portin
nom de dona.
Assenyala també que la campanya que es demana a la proposició ja ha començat,
l’obertura dels centres esportius municipals va començar el 22 juny, i continuarà al
setembre amb la posada en funcionament de la campanya de l’esport i els seus valors,
adreçada al jovent.
Així mateix, assegura que treballa per cohesionar els clubs, les entitats esportives i els
centres municipals per crear xarxa.
Quant a les ajudes, recorda que l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pla de
salvaguarda i regeneració del sistema esportiu de la ciutat, amb un pressupost de 5
milions d’euros per ajudar les famílies, els clubs i les entitats esportives de la ciutat, per
exemple, per a despeses de les competicions esportives escolars que s’organitzen a la
ciutat, despeses directes per a competicions organitzades per les federacions, despeses
de lloguer de les instal·lacions esportives, de retribucions a personal tècnic de l’esport...
Reitera que el Govern accepta la proposició i mostra la seva predisposició a treballar tots
plegats en l’àmbit de l’esport.
La senyora Pi agraeix el suport de tots els grups i del Govern a la proposició.
Comenta que Esquerra Republicana a Casa Gran va votar a favor de la línia de 5 milions,
però demana que una petita part es dediqui a pal·liar el cost de les beques extraescolars,
que és el que reclama un prec que es va aprovar.
La proposició s’aprova per unanimitat.
Del Grup Municipal de JxCAT:
6. Instar el Govern del Districte perquè vetlli de forma activa perquè aquelles
inversions històricament reclamades en els diferents barris del nostre districte,
les quals compten amb el consens veïnal i associatiu de les diferents entitats de
cada barri, es continuïn prioritzant d’acord amb els ajustos necessaris que el
Govern municipal ha anunciat que farà en matèria d’inversions en el conjunt de
la ciutat
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, manifesta que una de les coses que
més preocupa Junts per Catalunya és el risc de dèficit d’inversions que té el Districte. En
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aquest sentit, apunta que al mandat anterior Horta-Guinardó va ser un dels districtes amb
menys inversió i, en conseqüència, van quedar molts temes pendents. Per tant, reclama
que es tirin endavant actuacions llargament reclamades pel veïnat, com ara Can Garcini,
la rehabilitació de Pirineus, la construcció de l’escola bressol de la Teixonera, la cobertura
i el soterrament de la ronda de Dalt, etc., malgrat que és conscient de la situació generada
per la COVID-19.
Mostra la seva satisfacció per haver pogut transaccionar la proposició amb el Govern. I
reclama que el Districte no es vegi perjudicat per les retallades que hi pugui haver i que
les inversions a Horta-Guinardó segueixin sent una prioritat pel Govern municipal.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta que són conscients
que hi ha un gran dèficit d’inversions a Horta-Guinardó, però també que a causa de la crisi
sanitària s’han de refer els pressupostos, el Pla d’inversions municipal i el de districte.
Demana que es puguin tirar endavant les inversions més necessàries en aquests
moments, perquè n’hi ha moltes per fer a Horta-Guinardó.
Anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, assenyala que la proposició de Junts per
Catalunya és molt oportuna, perquè les dades socials i econòmiques indiquen que el
Districte està molt per sota de la mitjana de la ciutat.
Manifesta que atès que caldrà tornar a negociar els pressupostos i el Pla d’inversions
municipal (PIM), perquè els anteriors han quedat desfasats, cal que el Govern del
Districte, la regidora i el Govern municipal facin tot el possible perquè no es perdin
inversions a Horta-Guinardó.
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, apunta que inicialment la proposició
generava dubtes al seu grup, però que ara que s’ha transaccionat amb el Govern ja veuen
clar que no la poden acceptar i que s’abstindran, per dos motius: la manca d’ambició, és a
dir, el Govern no ha de vetllar de manera activa per mantenir les inversions, sinó que ha
de garantir-les, i que s’accepta el marc mental de possibles retallades, perquè diu que es
farà d’acord amb els ajustos anunciats pel Govern. Subratlla que Horta-Guinardó no es
pot permetre perdre ni un cèntim dels 3.033 milions del pressupost municipal aprovat al
gener.
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, agraeix al grup proposant la transacció de la proposta. Apunta que la
prioritat del Govern del Districte és trobar finançament per als projectes per poder
executar el màxim d’inversions previstes.
Insisteix que el relat del portaveu d’Esquerra Republicana és irreal, com si la situació dels
darrers mesos no hagués estat excepcional, i que el que hauria de fer és donar suport per
cercar el finançament necessari. En aquest sentit, assenyala que cal assolir acords
suficients per intentar trobar la manera de poder fer servir els romanents de tresoreria que
la llei en aquests moments no deixa utilitzar als ajuntaments.
La senyora Porcar agraeix el suport del Govern i de la resta de grups que han votat a
favor de la proposició.
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D’altra banda, mostra la seva decepció per la manca de suport d’Esquerra Republicana a
la proposició, i afirma que Junts per Catalunya és l’únic grup que ha demanat que es vetlli
per les inversions d’Horta-Guinardó i que, en canvi, Esquerra Republicana no ha presentat
res a part de la qüestió de l’escola de la Teixonera. Pensa que hauria estat positiu per a la
ciutat i per al Districte fer front comú Govern i grups de l’oposició per defensar HortaGuinardó.
La proposició s’aprova per majoria absoluta.
Del Grup Municipal de C’s:
7. Que el Districte, a través dels seus serveis tècnics, faci seguiment de
recolzament juntament amb els serveis socials, del funcionament i la gestió dels
“casals comunitaris”; informi dels serveis realitzats a través de les xarxes
d’ajuda i que ho faci públic periòdicament als grups municipals i a la ciutadania;
impuls del reforç dels serveis socials a Horta-Guinardó per a garantir l’atenció
immediata i integral a tota la població més vulnerable
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, manifesta que Horta-Guinardó ha sigut un
dels districtes més afectats per la COVID-19, amb taxes de contagi molt elevades a barris
com Horta, Montbau, Vall d’Hebron o Sant Genís, i que el serveis socials han quedat
saturats pel nombre de peticions d’ajuda, per la qual cosa han sorgit algunes iniciatives
ciutadanes per fer front a aquesta crisi, com ara les xarxes de suport per subministrar
aliments i ajudar el veïnat. Afegeix que en aquests moments l’Ajuntament ha impulsat la
cessió d’espais municipals a aquestes xarxes, una aportació mensual i suport material i
tècnic. En el cas d’Horta-Guinardó, indica que els primers locals que s’utilitzaran seran el
Casal d’Entitats Mas Guinardó i el Centre Cívic Carmel. Per tant, sol·licita que el Districte
informi els grups municipals i la ciutadania de totes les actuacions que facin les xarxes
d’ajuda.
Així mateix, diu que cal que el Districte tingui una visió completa dels problemes socials
que cal afrontar actualment per culpa de la COVID-19 i de la crisi econòmica que se’n
deriva, i per això, apunta que la proposició, transaccionada amb el Govern i Esquerra
Republicana, demana que es faci un seguiment de suport al funcionament de la gestió
dels casals comunitaris, que es coordinin amb la resta d’iniciatives socials de tot el
Districte, que es faci un informe dels serveis que faciliten les xarxes d’ajuda, amb dades
de les persones ateses, el tipus d’atenció, nombre de voluntaris, etc.
Reitera que l’objectiu és tenir més coneixement de la realitat social de l’entorn i de totes
les iniciatives socials de suport que s’estiguin fent arreu d’Horta-Guinardó, per evitar que
cap família quedi desemparada i per garantir l’eficiència i la gestió dels recursos dels
serveis socials.
Finalment, també demana que es reforcin els serveis socials d’Horta-Guinardó per
garantir l’atenció immediata integral a tota la població més vulnerable.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor del seu
grup a la proposició.
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La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, diu que el seu grup vota a favor de
la proposició de Ciutadans. I recorda que un dels problemes que hi ha hagut amb la
pandèmia és la manca de coordinació entre les xarxes ciutadanes i les entitats del tercer
sector amb l’Ajuntament. Subratlla que a la pobresa cronificada cal afegir-hi la nova
pobresa, que són aquells veïns i aquelles veïnes sense capacitat d’estalvi i que es troben
en una situació complicada. Per tant, pensa que la proposició presentada és molt positiva,
perquè cal trobar solucions i per fer-ho cal que l’Ajuntament i les entitats treballin
conjuntament.
La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, dona les gràcies al personal dels
serveis socials per la gran feina feta durant el període de confinament.
Està d’acord que cal reforçar els serveis socials, que durant aquests darrers mesos han
quedat desbordats, per poder atendre les demandes del veïnat dels diferents barris.
Així mateix, pensa que és important que hi hagi coordinació entre el personal tècnic i els
serveis socials, l’Administració i les xarxes de suport.
A més, demana que el Govern informi sobre quina és la tasca dels casals comunitaris,
quina durada tindran i si s’ampliaran a altres barris del Districte.
Per tots aquests motius, indica que el seu grup està a favor de la proposició.
La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i
Consum Responsable, assenyala que el Govern ha transaccionat la proposta de
Ciutadans i que, per tant, hi dona suport. Indica que l’Ajuntament ja treballa en totes les
qüestions que inclou, conjuntament amb Acció Comunitària i amb l’Institut Municipal de
Serveis Socials.
Explica que amb la transacció han acordat que s’informarà regularment de les dades
recollides, però que no es podien comprometre que fos de manera mensual, com es
demanava inicialment a la proposició.
D’altra banda, pensa que la feina feta per les xarxes de suport ha estat imprescindible
durant la pandèmia. Per això, el Govern vol millorar la coordinació amb les xarxes per
intentar pal·liar els efectes de la crisi social. En aquest sentit, assegura que el projecte
dels casals comunitaris es fa justament amb l’objectiu de treballar de manera coordinada.
Pel que fa als serveis socials, reconeix que durant la pandèmia han fet un gran esforç,
amb gairebé 12.000 atencions telemàtiques. Informa que ara ja estan oberts tots els
centres presencialment i que els d’Horta i del Baix Guinardó també estaran oberts durant
el mes d’agost.
Insisteix que reforçar els serveis socials és una prioritat del Districte.
El senyor Ortiz, en primer lloc, agraeix el vot a favor de tots els grups.
D’altra banda, diu a la senyora Tarifa que és veritat que han transaccionat el temps, però
que estaran atents que es compleixi el traspàs de la informació recollida.
Dona les gràcies també a tot el veïnat que de manera voluntària s’ha implicat per ajudar a
pal·liar els efectes negatius de la COVID-19.
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La proposició s’aprova per unanimitat.
Del Grup Municipal de BxCanvi:
8. Col·locació en la façana principal dels hospitals de referència del Districte i a la
seva seu d’una placa en homenatge als veïns i ciutadans de Barcelona que han
perdut la vida arran de la COVID-19 i també en homenatge i agraïment a tots els
professionals sanitaris que van treballar en aquests hospitals durant la
pandèmia.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, demana al Govern del Districte
que posi una placa als hospitals de Sant Pau i la Vall d’Hebron en homenatge i agraïment
al personal sanitari i també en homenatge a totes les persones que hi van perdre la vida,
atès l’elevat nombre de víctimes de la pandèmia a Barcelona i al Districte, atès l’elevat
nombre de persones mortes en residències de gent gran d’Horta-Guinardó, atesa la
implicació exemplar dels hospitals de referència durant la COVID-19 i atès que moltes
víctimes han hagut de morir en soledat.
Així mateix, també demana que es posi una placa a la seu del Districte que a més de les
persones mortes i el personal sanitari inclogui els professionals de les forces i cossos de
seguretat, treballadors del Districte i establiments de productes de primera necessitat.
D’altra banda, assenyala que li sembla molt bonic el mural en homenatge a totes les
víctimes de la COVID-19 que s’està pintant al vestíbul de la línia 4 a Hospital de Sant PauGuinardó.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, anuncia el vot a favor del seu grup.
Matisa però que per posar les plaques als hospitals creu que caldrà l’aprovació de l’Institut
Català de la Salut (ICS).
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, manifesta que el seu grup no té clar si la
manera més adequada de fer un homenatge a les persones que han perdut la vida per la
COVID-19 és la col·locació de plaques commemoratives, tanmateix afirma que sí que
estan convençuts que d’alguna manera cal homenatjar les persones mortes i les persones
que continuen treballant i lluitant per combatre el virus. En aquest sentit, recorda que al
Ple municipal es va aprovar un prec de Junts per Catalunya en què es demanava que un
cop passada la crisi de la COVID-19 es fes un homenatge a tots els treballadors
essencials, voluntaris, als privats que van cedir les seves instal·lacions a les autoritats
sanitàries, etc.
Anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
(En espera que el senyor Xavier Reig es pugui connectar, el president dona la paraula al
Govern.)
La senyora Maria Calvet Anglada, consellera de Memòria Històrica i Joventut, indica que
el Govern no accepta la proposició, atès que la col·locació de plaques als hospitals no
depèn del Districte d’Horta-Guinardó, sinó que és competència de la Generalitat.
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D’altra banda, esmenta que el Govern està d’acord a fer un homenatge al Districte a totes
les persones que estan a primera línia, a les xarxes de suport, a les persones voluntàries,
a la ciutadania i a les persones que han mort, perquè cal donar-los el reconeixement
públic que es mereixen.
El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, comparteix el dolor per les víctimes de
la COVID-19 i l’agraïment als professionals sanitaris i les persones anònimes que tant han
ajudat i ajuden en aquesta pandèmia, per tant, apunta que tots els homenatges són
benvinguts. Pensa que la proposició queda curta, que calen uns reconeixements que
vagin més enllà.
(La intervenció del senyor Reig queda tallada.)
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, indica que el sentit del vot d’Esquerra
Republicana és una abstenció.
La senyora Casas diu que són conscients que la col·locació de plaques als hospitals no
és competència directa de l’Ajuntament i que s’hauria de negociar amb l’ICS.
Dona les gràcies a tots els grups municipals que han donat suport a la proposició.
Respon que potser algú troba que una placa és poca cosa, però que és quelcom que dura
per sempre, que hi ha altres tipus d’homenatge que es fan un cop i llavors s’obliden.
La proposició no s’aprova.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No n’hi ha
c) Precs
Del Grup Municipal d’ERC-AM:
9. Que el Govern del Districte es comprometi a iniciar i finalitzar les obres de
l’escola bressol municipal de la Teixonera abans del termini d’aquest mandat
La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, exposa que el seu grup fa aquest
prec, en primer lloc, perquè des de fa tres mandats que es reclama l’escola bressol de la
Teixonera i el veïnat no es mereix esperar més temps; en segon lloc, perquè el barri no
disposa de cap centre educatiu públic, per tant, aquesta escola és una qüestió urgent, i
més si es té en compte que la Teixonera és un dels barris del Districte amb més
precarietat; en tercer lloc, perquè el projecte ja hi era abans del mandat 2015-2019; quart,
perquè al darrer Consell de Barri de la Teixonera la regidora va dir que l’escola bressol
era una prioritat del Consorci d’Educació de Barcelona; cinquè, perquè les diferents
associacions veïnals reclamen l’execució d’aquesta obra mandat rere mandat, i sisè,
perquè el Consorci d’Educació de Barcelona ja va presentar el 2019 la documentació
corresponent.
Retreu a la regidora que digués que l’escola no es farà durant aquest mandat, atès que
malgrat la situació actual, encara queden tres anys per endavant.
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En conseqüència, reclama al Govern del Districte que es comprometi a iniciar i finalitzar
les obres de l’escola bressol de la Teixonera durant el mandat actual.
El senyor Sergi Perea Marcos, conseller de Manteniment de la Via Pública, Infància i
Turisme, mostra la seva sorpresa pel fet que Esquerra Republicana digui que no s’ha fet
cap pas quan en aquest mandat s’ha iniciat la redacció del projecte educatiu.
Així mateix, confessa que el Govern és molt conscient que fa falta una llar d’infants a la
Teixonera i que per això s’ha compromès a construir-la. Tanmateix, apunta que cal tenir
en compte que l’impacte de la COVID-19 obliga a fer un replantejament de les inversions
municipals. De tota manera, indica que accepta el prec, perquè malgrat que encara no hi
ha el Pla d’inversions municipals, el Govern considera l’escola bressol un projecte
prioritari.
La senyora Martín agraeix l’acceptació del prec.
Matisa que el seu grup no ha dit en cap moment que el Govern no hagi fet res en tres
anys, sinó que encara queden tres anys de mandat per poder tirar endavant el projecte de
l’escola bressol.
Indica que espera que el Govern compleixi realment allò a què s’ha compromès i que
durant el mandat en curs, com a mínim, es puguin iniciar les obres.
El senyor Perea diu que la seva resposta s’ha basat en el que el grup proposant ha
presentat, i que afirma que es demana l’escola bressol des de fa tres mandats i que el
Govern no ha fet res. Reitera que s’ha començat el projecte executiu i que aquesta llar
d’infants és una de les prioritats del Govern.
S’accepta el prec.
10. Que el Govern del Districte iniciï en un termini màxim de 3 mesos un servei
d’assessorament itinerant entre els menjadors socials, bancs d’aliments i punts
de recollida de roba per oferir la informació necessària, a les persones usuàries,
per tramitar les sol·licituds de les prestacions i ajuts als quals puguin tenir dret
El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, demana que s’impulsin polítiques de
drets socials per garantir l’empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat.
Assenyala que el seu grup ha visitat alguns dels llocs on es canalitzen les ajudes i ha
pogut comprovar que hi va molta gent que mai anteriorment havia hagut d’utilitzar aquests
serveis. En conseqüència, pensa que és important que s’ofereixi informació als usuaris
sobre les prestacions i els ajuts que poden sol·licitar directament des d’aquests punts.
La senyora Maria Luisa D’Addabbo, consellera de Cultura, Salut i Serveis Socials, anuncia
que el Govern no accepta el prec per dos motius: perquè la feina d’assessorament als
nous usuaris ja l’estan fent els centres de serveis socials i no es pot duplicar aquesta
tasca, i perquè es demana al Govern del Districte una intervenció i un servei tècnics en un
espai polític com és el Consell Plenari, que no és el lloc competent. Assegura que del que
s’ha de parlar en el Ple és sobre les polítiques d’ajudes, per exemple, per a l’alimentació
en moments de crisi sanitària.

21

Destaca que des del principi de la crisi s’han destinat molts recursos per fer front a
l’emergència social, i en particular, més de 2 milions i mig d’euros per a ajudes en
alimentació. A més, indica que fa poc l’Ajuntament ha iniciat el projecte «Alimenta» amb
l’objectiu de crear una línia d’ajudes extraordinàries per a la xarxa de suport mutu i per a
entitats socials compromeses en temes d’alimentació durant i després de la pandèmia.
Reitera que el prec d’Esquerra Republicana és una petició molt tècnica i que per això no
el poden acceptar.
El senyor Simó apunta que amb la proposta es volia fugir del tecnicisme. Reconeix que
està molt bé la feina que s’ha fet i la que es farà, tanmateix insisteix que en aquests punts
hi van usuaris que no s’adrecen als serveis socials i que per això pensa que seria
interessant poder-los fer arribar informació de les ajudes.
Afegeix que si hi ha un rebrot, els serveis socials podrien tornar a veure’s afectats i que
aquesta seria una manera de donar servei.
Reitera que no es critica les polítiques que es fan, sinó que es tracta d’anar a buscar
l’usuari als punts calents i no esperar que l’usuari vagi als centres de serveis socials.
La senyora D’Addabbo respon que justament és per aquest motiu que s’està treballant
amb les xarxes de suport mutu, perquè poden tenir una relació més directa amb el veïnat i
les necessitats de cada barri.
Insisteix que la petició que fa Esquerra Republicana cal valorar-la amb el persona tècnic,
atès que és més tècnica que política, i que per això no l’accepten.
Els prec no s’accepta.
Del Grup Municipal de JxCAT:
11. Que es convoqui el Consell d’Educació de forma extraordinària abans del mes
d’agost; que es doni resposta per escrit, si no s’ha fet encara, a aquelles
preguntes que des del GMJuntsxCat s’han anat presentant en matèria
d’educació i infància
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, exposa que després de la crisi sanitària
provocada per la pandèmia de la COVID-19 i el consegüent tancament prematur dels
centres educatius del país, la comunitat educativa del Districte d’Horta-Guinardó té molts
dubtes i inquietuds sobre com serà l’inici del curs vinent. Manifesta, a més, que en el
darrer Consell d’Educació, celebrat al febrer, van quedar sense resposta moltes qüestions
plantejades tant per la comunitat educativa com pels grups polítics de l’oposició.
Per tant, demana que es convoqui el Consell d’Educació, tal com ja han fet altres
districtes com Sant Andreu, Sants, Les Corts, Sant Martí, entre d’altres, amb un ordre del
dia que inclogui punts per explicar els protocols d’actuació que hauran de dur a terme els
centres educatius i totes les accions que ja s’hagin portat a terme per adaptar els centres i
per donar resposta a les inquietuds que van quedar pendents en la darrera reunió.
Finalment, sol·licita que es respongui per escrit totes les preguntes que Junts per
Catalunya ha entrat a registre al Districte d’Horta-Guinardó en matèria d’educació i
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infància per així poder donar resposta a totes les qüestions que la comunitat educativa
planteja als grups de l’oposició.
El senyor Pablo Ramos García, conseller d’Educació, Cooperació i Migracions, anuncia
que el Govern no accepta el prec, perquè han parlat amb la comunitat educativa i han
decidit que es convocarà el Consell d’Educació durant la segona quinzena de setembre,
sempre que no sigui contraproduent o la comunitat educativa els demani de no fer-ho, que
és el motiu pel qual no s’ha convocat abans de l’agost i no es va convocar durant el
confinament.
Indica que molts dels dubtes són per la manca d’un pla de desconfinament de les escoles
del Departament d’Educació de la Generalitat.
Insisteix que la intenció és convocar el Consell d’Educació durant la segona meitat de
setembre per seguir parlant amb les escoles i veure quines necessitats sorgeixen un cop
començat el curs escolar.
El senyor Vives lamenta que el Govern no accepti el prec, tanmateix agraeix la
predisposició de convocar el Consell d’Educació el mes de setembre, malgrat que pensa
que si les coses s’haguessin fet bé, es podria haver convocat al juliol abans que la
comunitat educativa marxés de vacances.
Així mateix, lamenta que el Districte no respongui les qüestions que ha presentat el seu
grup per escrit, que és una manca de transparència. Espera que els grups polítics puguin
aconseguir tota la informació que requereixin de les converses entre el Departament
d’Educació, a càrrec d’Esquerra Republicana, i el Consorci d’Educació de Barcelona.
El senyor Ramos reitera que no s’ha convocat el Consell d’Educació perquè la mateixa
comunitat educativa els ho va demanar, atès que la feina els sobrepassava.
El prec no s’accepta.
12. Que es convoqui en el període màxim de dos mesos la Taula de Memòria
Històrica i Patrimoni del Districte i que conjuntament amb ella i les entitats del
Districte, el Govern municipal elabori un pla de preservació històrica i
patrimonial d’Horta-Guinardó
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, relata que el Districte disposa d’un
patrimoni històric important que cal preservar, com ara la Torre del Moro i el parc del
Laberint, entre d’altres. Per tant, demana que es convoqui la Taula de Memòria Històrica i
Patrimoni del Districte en un període màxim de dos mesos, atès que encara no s’ha reunit
cap cop durant el mandat actual. Subratlla que cal que la taula, de la qual formen part
entitats, grups de l’oposició i govern local, elabori un pla de preservació històrica i
patrimonial d’Horta-Guinardó que serveixi per identificar els elements històrics i
patrimonials dels barris del Districte, i també un pla d’inversions futures que reculli les
prioritats en matèria patrimonial, el qual ha d’esdevenir un compromís no només del
govern actual, sinó de governs futurs en relació amb la conservació del patrimoni.
La senyora Maria Calvet Anglada, consellera de Memòria Històrica i Joventut, anuncia
que el Govern accepta el prec, perquè està previst convocar en un màxim de dos mesos
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la Taula de Memòria Històrica i Patrimonial del Districte per continuar treballant en la feina
iniciada en l’anterior mandat.
Exposa que es farà un acompanyament tècnic i una diagnosi de tots els elements del
Districte.
La senyora Porcar agraeix a la consellera que accepti el prec.
Insisteix que és important per a Horta-Guinardó que s’elabori el pla de preservació i el pla
d’inversions de manera conjunta entitats, govern i oposició, amb visió de present i de
futur.
El prec s’accepta.
Del Grup Municipal de C’s:
13. Impuls d’un projecte de seguiment continuat amb les residències situades al
Districte tant de gent gran com de persones amb discapacitat i salut mental; que
el seguiment es realitzi de forma directa o s’impulsi a través de la participació en
les taules i comissions reglamentàries que s’organitzen periòdicament des del
Districte
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, comenta que a Horta-Guinardó hi ha moltes
residències, la qual cosa fa que el nombre de persones que treballen dins del Districte
sigui molt important. Considera que són equipaments essencials, perquè els usuaris són
persones vulnerables, i cal fer-ne un seguiment.
Apunta que l’objectiu bàsic del prec és que els equipaments tinguin més relació social
amb l’entorn. Afegeix que no recorda que en cap consell de salut ni de barri hi hagi
participat cap representant d’aquestes residències. Per tant, demana que des del Districte
s’afavoreixi aquesta relació més propera amb les entitats veïnals per millorar la
participació, tant al Plenari com a les taules sectorials, etc. Considera que això aportaria
informació sobre les necessitats d’aquests equipaments i que en cas d’una altra crisi,
ajudaria que no es tornés a produir una situació com la dels darrers mesos.
Per acabar, informa que el prec s’ha transaccionat amb el Govern.
La senyora Carmen Garcia Lores, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional,
Promoció Econòmica i Ocupació, agraeix al conseller de Ciutadans que s’hagi avingut a
transaccionar el prec. Indica que tant el Districte com els grups municipals, les
associacions de veïns i veïnes, la Taula de Gent Gran, el Consell de Salut i el Consell de
Persones amb Discapacitat han expressat la preocupació pel funcionament de les
residències durant la pandèmia i la necessitat de repensar el model.
Així mateix, considera que és important fomentar la participació de les residències,
argumenta però que la majoria de les que hi ha a Horta-Guinardó són privades i no les
poden obligar.
El senyor Ortiz dona les gràcies a la consellera per la transacció.
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D’altra banda, comenta que cal treballar entre tots per intentar millorar la situació i
considerar les residències com a part substancial del teixit associatiu i social i dels
equipaments del Districte.
La senyora Garcia recorda que el 14 de juliol es farà la primera reunió per parlar de les
residències en el context del Consell de Salut i la Taula de Gent Gran, i espera que si els
representants de la residències no poden participar-hi, sí puguin fer-ho a la reunió del
setembre.
S’accepta el prec.
Del Grup Municipal de BxCanvi:
14. Estudiar oferta i demanda de places d’escoles bressol, tant públiques com
privades, per garantir l’accés a l’escolaritat en l’etapa infantil; que es compti
amb les escoles bressol i llars d’infants subvencionades i privades per cobrir la
demanda no atesa per les EBM; que l’Ajuntament es comprometi a col·laborar i a
ajudar els centres de titularitat privada perquè es mantingui la xarxa d’educació
infantil de primer cicle
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que moltes de les
escoles bressol no podran complir les noves normatives imposades per la crisi de la
COVID-19 i que, en conseqüència, no podran obrir al setembre.
En aquest sentit, planteja que al setembre molta gent deixarà de teletreballar i no tindran
on deixar la mainada, especialment els infants de zero a tres anys. Per tant, demana tot el
que s’exposa en el prec, però especialment que s’ajudi els centres totalment privats, que
no reben cap ajut públic.
El senyor Pablo Ramos García, conseller d’Educació, Cooperació i Migracions, manifesta
que el Govern accepta el prec perquè va en la línia de les polítiques de l’Ajuntament i
d’altres mesures aprovades al Ple municipal.
Argumenta que recentment l’Ajuntament, la Generalitat, els representants de les escoles
bressol i Barcelona Activa s’han reunit per estudiar diferents tipus de mesures de suport a
les escoles bressol. Apunta que el Govern coneix les dificultats econòmiques del sector i
que s’hi està treballant en l’àmbit de ciutat, atès que el Districte no té aquesta
competència.
Així mateix, assenyala que el Govern ha acompanyat totes les llars d’infants que s’han
posat en contacte amb el Districte amb totes les eines que té al seu abast.
La senyora Casas dona les gràcies al conseller per acceptar el prec i per tenir en compte
tot tipus de centres d’educació infantil, especialment els privats, que fins aquest moment
no tenien cap mena d’ajuda.
S’accepta el prec.
15. Estudi de les necessitats d’aparcament a tots els barris del districte; que
s’habilitin temporalment o permanentment zones en desús i es consensuïn les
propostes amb els grups municipals del districte; que s’elabori un pla per
construir pàrquings públics
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La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que per les
característiques d’Horta-Guinardó hi ha molta manca d’aparcament i que malgrat la
implantació de la zona de baixes emissions i el canvi de model que es vol fer a la ciutat
que prioritza el vianant, a curt termini no es reduirà el nombre de cotxes. A més, manifesta
que l’ampliació de voreres, la creació de carrils bici i l’eliminació de les motos de les
voreres fa que cada vegada hi hagi menys places d’aparcament al carrer. Per tant,
sol·licita que s’elabori un estudi per detectar les necessitats reals d’aparcament per a
cotxes, motos i bicicletes.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, anuncia que
el Govern accepta el prec, atès que ja s’ha començat a desplegar l’àrea verda a alguns
barris com ara la Vall d’Hebron i el Carmel.
Tot seguit, indica que s’estudiaran totes les possibilitats d’aparcament temporal, tanmateix
argumenta que la intenció del Govern és anar implantant l’àrea verda a tota la ciutat.
Respecte als pàrquings, assenyala que el Districte està condicionat per les inversions que
es recullin en el nou Pla d’inversions municipals.
La senyora Casas dona les gràcies al conseller per l’acceptació del prec.
Pensa que sempre hi haurà vehicles privats, potser a partir d’ara més d’elèctrics, per tant,
que sempre caldran llocs per poder-los aparcar i sobretot per poder-los treure de la
superfície.
S’accepta el prec.
d) Preguntes
Del Grup Municipal de C’s:
16. Quins han estat els criteris tècnics en base als quals el Districte ha realitzat
canvis en diferents carrers durant les darreres setmanes; si s’efectuarà una
avaluació dels mateixos i si està previst prendre noves mesures en la mobilitat
els propers mesos
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, pensa que en la qüestió de mobilitat s’actua
de manera improvisada i no amb una visió conjunta del territori, i sense objectius
estratègics de futur.
Apunta que alguns dels canvis en els carrers que s’han fet durant les darreres setmanes
ha provocat queixes veïnals, per aquest motiu, demana quins criteris ha seguit el Districte
per fer-los, si se’n farà alguna avaluació i si està previst emprendre noves mesures en els
propers mesos.
El señor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, respon al conseller Ortiz que no sap si el que vol saber són els criteris
polítics o els criteris tècnics, però que ell li comentarà els tècnics, que és el que demana la
pregunta per escrit.
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En aquest sentit, explica que els criteris tècnics que s’han fet servir per seleccionar els
vials de la ciutat susceptibles de fer-hi talls per crear itineraris segurs en època de
pandèmia i de postpandèmia són que no fossin vials bàsics de la ciutat, que no hi passés
cap línia d’autobús, que les voreres tinguessin una amplada inferior a quatre metres, i en
alguns casos, la vinculació a l’entorn dels parcs que s’acabaven d’obrir o d’espais
d’afluència de persones. Així mateix, destaca que es va fer una diagnosi prèvia sobre la
base de les rutes conegudes, els plans de mobilitat existents, les vies verdes, les
connexions entre barris, etc. Informa que alguns dels talls han funcionat tan bé que
possiblement s’implementaran de manera definitiva.
Reconeix que tancar carrers amb tanques no és un sistema eficient, però que era el més
adient per la urgència del moment. En aquest sentit, fa saber que als carrers que es
decideixi mantenir tancats es col·locarà senyalització vertical i horitzontal ordinària de la
ciutat.
D’altra banda, argumenta que políticament s’ha pres aquesta decisió per revertir el
predomini que té el vehicle privat en l’espai públic, que només fa el 20 % dels
desplaçaments, tanmateix ocupa més del 60 % de l’espai. Apunta que el Govern
considerava necessari guanyar espai per al vianant.
e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup
Del Grup Municipal d’ERC-AM:
17. Informació sobre l’estat d’execució de la proposició del GMERC-AM aprovada en
el Plenari de 12 de desembre de 2019
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMERC-AM, pregunta què s’ha fet en relació amb la
proposició aprovada al desembre del 2019 que establia diverses mesures que s’havien de
desenvolupar des del Districte i des del Govern de la ciutat respecte al xoc climàtic, com
ara Bicing elèctric a Can Baró i per sobre de la ronda, com a mínim dues àrees de càrrega
de vehicles elèctrics a cada barri i treballar amb les associacions de veïns i veïnes i les
entitats mesures de pacificació, principalment als barris del Baix Guinardó i el Guinardó.
Demana també què s’ha aprofitat de la situació de pandèmia per canviar el paradigma i
realment afavorir el vianant i guanyar la batalla a la contaminació, atès que amb la «nova
normalitat» els nivells de contaminació tornen a ser molt semblants als d’abans de la crisi
sanitària.
En aquest sentit, planteja que cal fer canvis en l’espai públic per guanyar espai al cotxe,
afavorir el Bicing elèctric a Horta-Guinardó i fomentar l’economia verda com a motor de
recuperació econòmica.
Apunta que cal aprofitar les mesures recollides en la proposició que va presentar el seu
grup al desembre del 2019 per fomentar la recuperació econòmica a partir de feines d’alt
valor afegit relacionades amb l’economia verda.
En darrer lloc, recorda que al pressupost municipal del gener es van incorporar 50 milions
d’euros per a la rehabilitació verda d’edificis, atès que hi ha barris en què més del 90 %
dels habitatges té més de quaranta anys. Per tant, creu que aquesta és una via que cal
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treballar per garantir la recuperació econòmica dels treballadors i treballadores d’HortaGuinardó.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i prevenció, respon que
en els dos mesos transcorreguts després de la proposició i abans del confinament el
Govern va instal·lar noves estacions de Bicing, com la que hi ha davant de l’Hospital de la
Vall d’Hebron.
Reconeix que amb dos mesos no han pogut iniciar un estudi per determinar on es poden
posar les estacions de càrrega elèctrica, tanmateix referma la intenció del Govern de
reduir el nombre de cotxes contaminants i afavorir el cotxe elèctric.
Pel que fa a treballar conjuntament amb les entitats i associacions de veïns i veïnes,
informa que ja s’ha convocat la Taula de Mobilitat.
Insisteix que amb dos mesos han fet la feina que han pogut. Així mateix, agraeix el to de
la intervenció del conseller d’Esquerra Republicana, que al principi semblava que ja
estava en campanya electoral.
El senyor Farin respon que no entén que s’esmenti tota l’estona la qüestió de la
campanya electoral, atès que de moment no hi ha previstes eleccions; assegura que el
seu grup l’únic que fa és treballar per a la gent.
Respecte al Bicing elèctric, manté que no s’ha fet com reclamava la proposició.
D’altra banda, diu que entén l’aturada durant els mesos de pandèmia, però que el que
demana és que s’utilitzi la proposició que van presentar al desembre, i que es va aprovar
per unanimitat, per aprofitar l’oportunitat que pot brindar la crisi de la COVID-19 per
impulsar els barris d’Horta-Guinardó cap a una economia verda, cap a treballs de més
valor afegit, per fomentar una mobilitat menys contaminant.
El senyor Ortega li torna a agrair el to i diu que recull la petició, que afirma que ja l’estan
fent servir. A més, el convida a participar activament en aquesta qüestió.
Del Grup Municipal de JxCAT:
18. Informació sobre l’estat d’execució de la proposició del GMJuntsxCat aprovada
en el Plenari de 7 de maig de 2020
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, demana en quin punt es troben les
peticions de la proposició de Junts per Catalunya aprovada en el Plenari del mes de maig:
creació d’una plataforma en línia per promoure la presència digital dels comerços que hi
estiguin associats, accions d’acompanyament perquè els comerços es puguin adherir a
plataformes de venda en línia, eines de màrqueting per als veïns i veïnes per aprendre a
comprar a domicili i línies de subvencions per al comerç i la restauració per a la compra
d’EPI. Comenta que saben que s’ha posat en marxa un web, tanmateix consideren que és
insuficient per a les demandes existents i que, a més, conté errors.
Respecte als dos darrers punts, manifesta que encara no s’ha fet res, que així els ho han
constatat els comerciants.
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El senyor Marc Guallar García, conseller d’Esport, Comerç i Mercats, respon que pel
Govern també és una prioritat que el petit comerç pugui tirar endavant.
Respecte a la plataforma, diu que està en vies de consolidar-se, i que la setmana següent
hi ha una segona reunió amb el sector representatiu del comerç de la ciutat per mirar de
quina manera la poden presentar, amb col·laboració publicoprivada. En aquest sentit,
comenta que s’han aprovat subvencions per un import de 500.000 euros i que una de les
línies preveu ajuts tant per a persones que s’incorporen noves al món digital com per a
persones que volen ser autònomes en aquest sector.
Quant a la qüestió de l’acompanyament, assenyala que ja s’han posat en marxa mesures,
conjuntament amb la Direcció de Comerç de Barcelona Activa, i que un cop s’hagin
desenvolupat totes les campanyes, es farà també una campanya de comunicació i de
fidelització per a la clientela.
Pel que fa als EPI, informa que hi ha un conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i
les entitats de comerç, amb una comissió tècnica per tal d’unificar criteris, i que ja hi ha
hagut una primera distribució de mascaretes.
Per acabar, assegura que continuaran treballant pel petit comerç de la ciutat i del Districte
d’Horta-Guinardó.
La senyora Porcar, en primer lloc, agraeix al conseller la feina del Districte en aquesta
qüestió. En segon lloc, demana que el Govern segueixi treballant-hi, perquè encara
queden pendents moltes demandes dels comerciants.
Finalment, recorda al conseller que el comerç de proximitat és una prioritat per a HortaGuinardó.
El senyor Guallar respon que farà arribar per escrit a la senyora Porcar totes les
demandes perquè en ser una sessió semipresencial segurament es perden coses.
Es posa a la seva disposició per a qualsevol cosa i conclou que és important que el
Govern i l’oposició treballin plegats per ajudar el petit comerç.
E) Mocions
19. Declaració institucional en relació amb les residències
El president manifesta que la declaració ha estat presentada per moció pels grups
municipals de Barcelona en Comú i el Partit Socialista, i que els grups municipals
d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans hi han donat suport en la junta
de portaveus extraordinària del 8 de juliol.
Tot seguit, llegeix la declaració:
«Moció per a la declaració institucional per repensar conjuntament el model de
residències després de la COVID-19.
»El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
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»Primer. Sumar-nos des del Districte d’Horta-Guinardó al recordatori de les persones que
han perdut la vida a causa de la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de
persones grans del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les
persones que encara resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca
realitzada per totes les persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: serveis
essencials de l’Ajuntament i de la resta d’administracions, personal sanitari, personal de
les residències i totes les persones que en compliment del Reial decret 463/2020 van anar
a treballar amb coratge en els moments més complicats –transportistes, quiosquers,
caixers, caixeres de supermercat, dependents de comerç alimentari, etc.
»Segon. Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de
possibles períodes de rebrot del coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars que
permeti espais de cogestió, codecisió i col·laboració.
»Tercer. Consolidar un espai de treball i coordinació institucional capaç de repensar el
model residencial de la ciutat de Barcelona; un espai conjunt entre la Generalitat de
Catalunya, a través dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Ajuntament
de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de
Barcelona, i que permeti un control públic compartit de la qualitat assistencial i de cures.
»Quart. Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les
necessitats personals d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones
grans. La incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en
les quals estan situades.
»Demanem que no es ratifiqui la urgència de la moció en votació, atès que, com indica
l’article 58.2 del ROM, la presentem dos grups municipals que representem la majoria
absoluta al Plenari.»
F) Declaracions institucionals
19. En relació amb el Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI
El president llegeix la declaració institucional signada pels grups municipals de Barcelona
en Comú, PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans.
»El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
»1. Refermar la seva declaració com a districte respectuós amb la diversitat sexual i
d’identitat o expressió de gènere, i la seva adhesió a la commemoració que les entitats i
institucions van celebrar el 28 de juny amb motiu del Dia per l’Orgull i l’Alliberament de les
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Persones Transsexuals i Intersexuals.
»2. Refermar el seu compromís per treballar de manera contínua en col·laboració amb les
entitats, teixit associatiu i social del Districte per aconseguir la igualtat real i afectiva de les
persones LGTBI+ i la no discriminació per orientació sexual o identitat o expressió de
gènere, així com promocionar i fer difusió de les entitats i activitats del Centre Municipal
de Recursos LGTBI als diferents equipaments i serveis del Districte.
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»3. Incloure la perspectiva LGTBI+ en totes les seves polítiques de manera transversal,
així com reforçar la formació sobre diversitat de gènere i sexual del personal tècnic del
Districte, incloent-hi els membres de les àrees de Prevenció i Seguretat.
»4. Rebutjar contundentment qualsevol forma de violència LGTBIfòbica i plantar cara
fermament als discursos d’odi que normalitzen i fomenten l’LGTBIfòbia i altres
discriminacions com el racisme o la xenofòbia, i que pretenen amenaçar els drets dels
col·lectius conquerits durant dècades de lluita. Per tant, dur a terme accions per
conscienciar i eradicar les agressions masclistes i LGTBIfòbiques a l’espai públic del
districte.
»5. Plantar cara fermament als discursos d’odi que normalitzen i fomenten l’LGTBIfòbia i
altres discriminacions com el racisme i/o la xenofòbia, i que pretenen amenaçar els drets
dels col·lectius conquerits durant dècades de lluita.
»6. “Apremiar” el Govern de la Generalitat a seguir desplegant de manera efectiva la Llei
11/2014, incloent-hi també el règim sancionador, per tal de garantir el seu objectiu
principal: la protecció real de les persones LGTBI+ en tots els àmbits de la societat.
»7. Instar el Govern de l’Estat a aprovar i desenvolupar la llei trans que garanteixi la
despatologització efectiva de les persones trans i intersexuals, i que asseguri
l’autodeterminació de gènere amb seguretat jurídica. Assegurar els drets de les persones
trans tot impulsant polítiques socials i laborals del Districte.
»8. Treballar per mantenir el caràcter reivindicatiu del 28-J, així com rebutjar la
visibilització estereotipada i poc diversa de les persones LGTBI+, així com fomentar la
deconstrucció dels rols assignats al gènere tant en l’àmbit privat com en l’àmbit de
l’Administració pública, i de manera específica a la comunicació i a les campanyes
públiques del Districte d’Horta-Guinardó.
»9. Impulsar l’ampliació de la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la no Discriminació
al Districte d’Horta-Guinardó, així com altres iniciatives que treballin per la coeducació i
per acabar amb les desigualtats i discriminacions per raó de gènere o orientació sexual en
el marc de l’educació formal i de lleure.
»10. Impulsar la creació d’una taula LGTBI al Districte per treballar conjuntament amb els
equipaments i el teixit associatiu i cívic del districte, actuacions per visibilitzar les
problemàtiques i les activitats de les persones LGTBI+ del territori.»
A continuació, el president llegeix el text de la senyora Eulàlia Poblet, en nom de
l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta. Aclareix que és un punt fora de l’ordre del dia.
«Demanem que el Consorci Sanitari de Barcelona, màxima autoritat, doni tota la
informació sobre el funcionament actual dels CAP del Districte, de l’Institut Català de la
Salut i no de l’Institut Català de Salut, dels terminis i la manera de visita als metges de
capçalera, de les llistes d’espera de les proves diagnòstiques i tractaments als hospitals
del Districte, de l’accés i les formes als especialistes i als centres de salut mental del
Districte, de les llistes i compliments de tractaments de rehabilitacions als centres i a
domicili, dels termes de demora dels temps garantits a les proves diagnòstiques i cirurgies
de les patologies greus.»
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La regidora dona les gràcies a la senyora Poblet per la pregunta i diu que sol·licitarà la
informació que demana. Comenta que no té clar si és competència del Consorci Sanitari
de Barcelona –participat per l’Ajuntament i la Generalitat– o de l’Institut Català de la Salut
respondre aquestes qüestions. En aquest sentit, assegura que tots els temes de salut
preocupen molt el Govern, i més després de la pandèmia.
Recorda a tothom la necessitat de portar la mascareta i rentar-se les mans, i sobretot de
seguir totes les recomanacions.
Finalment, desitja un bon estiu a tothom.
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20.50 h.

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

