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Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió plenària. En primer lloc, es disculpa per la mitja hora de retard 
en l’inici de la sessió a causa d’un problema tècnic en la retransmissió en directe del 
Plenari.  

A) Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 
9 de juliol 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, després de vuit mesos, la nova realitat és 
conviure amb la COVID-19.  

En segon lloc, adreça unes paraules en record de les persones que han perdut la vida a 
causa de la COVID-19. Recalca que cal que tothom es cuidi i tingui cura de l’entorn i dels 
veïns i veïnes, i que per fer-ho és molt important utilitzar mascareta, rentar-se sovint les 
mans i mantenir la distància social. 

Seguidament, apunta que la nova realitat comporta, evidentment, una crisi sanitària, però 
també una crisi econòmica i social. I, a més, recorda que hi ha una crisi mediambiental. 
Per tant, assenyala que cal fer front a totes aquestes crisis, també des del Districte. En 
aquest sentit, explica que el Districte fa una funció d’acompanyament als veïns i veïnes, 
però que també té la capacitat per fer coses. 

Manifesta que l’acompanyament se centra en tres eixos, i que el primer és la cura de les 
persones, ja que entre les competències del Districte 

 hi ha la d’incrementar els serveis socials i els recursos per atendre les persones que s’ho 
estan passant malament. 

Així mateix, dona les gràcies a les escoles i les seves direccions pel seu comportament 
durant l’inici del curs escolar pel que fa al respecte a les mesures de prevenció de la 
COVID. Afegeix que com a Ajuntament han posat a la seva disposició tots els recursos 
possibles, tanmateix admet que segurament no són suficients. 
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D’altra banda, confessa que un tema que els preocupa especialment és la situació als 
centres d’atenció primària, sobretot en l’àmbit de la pediatria. Per això, comenta que s’han 
reunit amb el veïnat, amb el CatSalut i amb farmacèutics i farmacèutiques d’Horta-
Guinardó, i que estan treballant amb la Generalitat per intentar resoldre aquesta 
problemàtica.  

Tot seguit, apunta que el segon eix és la cura de l’espai públic, per tant, subratlla que la 
neteja és una de les actuacions més importants. Recorda que a l’estiu hi ha hagut un 
programa especial per reforçar-la. Respecte al problema dels contenidors que hi va haver 
durant el confinament, assenyala que s’ha anat solucionant també, tot i que reconeix que 
encara queden alguns punts per resoldre. Així mateix, assegura que s’ha fet un seguiment 
acurat de la recollida de trastos vells i que aquesta qüestió ha quedat pràcticament 
resolta, a part d’alguna incidència puntual. En aquest sentit, demana que es baixin els 
trastos al carrer només el dia previst per a la recollida. 

Seguidament, assenyala que el tercer eix és la neteja del verd, que admet que és una 
qüestió que no s’ha acabat de fer del tot bé. Informa que l’Ajuntament ja ha pres mesures 
per resoldre la situació actual, especialment pel que fa a l’excés de vegetació dels 
escocells i dels carrers. 

D’altra banda, informa que l’Ajuntament ha impulsat cinquanta-cinc mesures per ajudar 
petites i mitjanes empreses, especialment en l’àmbit de la restauració i el comerç de 
proximitat. Així mateix, destaca l’esforç que estan fent els comerciants. En aquest sentit, 
defensa que l’ampliació de terrasses agafant espai als cotxes és una bona mesura i que, 
encara que potser estèticament no s’hagi fet de la millor manera, ha salvat llocs de treball, 
cosa que repercuteix en l’economia de les famílies. 

Seguidament, manifesta que a part de totes les mesures relacionades amb la COVID 
s’està treballant en el Pla d’inversions municipal, el PIM, que està previst que estigui 
enllestit d’aquí a dues o tres setmanes, però que no es vol comprometre perquè no se sap 
encara com evolucionarà la pandèmia ni els ingressos reals que tindrà l’Ajuntament, atès 
que la situació és molt canviant i les decisions es prenen dia a dia, cosa que fa que sigui 
complicat planificar a llarg termini. 

Anuncia que hi haurà pla de barris al Carmel i a Can Baró, i que, a més, es tiraran 
endavant els compromisos dels plans de Sant Genis i la Teixonera. Quant a la resta de 
barris del districte, diu que no restaran oblidats i se seguirà treballant per donar-los suport. 

A continuació, subratlla que des del Districte s’ha acompanyat en tot moment les veïnes i 
veïns de l’edifici de passatge Sigüenza, del Carmel, desallotjat pel perill d’esfondrament. 
En aquest sentit, informa que s’ha engegat un pla d’expropiacions que posa en relleu una 
problemàtica greu que tenen alguns barris d’Horta-Guinardó, que és la de la rehabilitació 
d’habitatges, fonamentalment per qüestions d’accessibilitat i d’energia. Apunta, a més, 
que al passatge Sigüenza s’ha fet un pla d’inspeccions a la resta d’edificis de l’entorn i 
que quan tinguin els resultats s’informarà els grups polítics i el veïnat. 

Assenyala que s’han fet altres actuacions més petites al passatge de Sant Martí i als murs 
de Sant Genís. Comenta també que s’ha fet l’àrea verda de la Vall d’Hebron - La Clota i 
que el compromís del Govern és que abans no s’acabi el mandat es pintin les àrees 
verdes pendents. Pel que fa a la Teixonera i al Carmel, diu que parlaran amb els veïns i 
veïnes per saber si volen àrea verda o no, i que s’actuarà de manera consensuada. 

Per acabar, informa que s’ha parlat amb la direcció i el comitè d’empresa de la Vall 
d’Hebron i es començarà a treballar el Pla de desplaçaments d’empresa perquè els 
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treballadors i treballadores puguin arribar a l’hospital de la manera més sostenible 
possible. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, en primer lloc, diu que són molt 
conscients dels efectes socials, econòmics i sanitaris de la COVID, que ha fet que 
s’aturessin molts projectes pendents, tanmateix fa notar que a Horta-Guinardó hi ha molts 
problemes de mobilitat i que no s’ha presentat cap pla per millorar-la. A més, lamenta que 
no s’hagin atès les seves demandes de modificar algunes línies de bus ordinari i de bus 
de barri. 

Així mateix, critica que tampoc s’hagi presentat cap pla per treure els pals de les voreres, 
cosa especialment necessària en aquests moments que cal més espai i més 
distanciament social. Afegeix que saben que hi ha previstes actuacions en aquest sentit 
de cara a l’any 2021, però reitera que, malgrat això, encara quedaran molts pals als 
carrers que dificulten la mobilitat dels veïns i veïnes. 

D’altra banda, recorda que en els barris de muntanya hi ha pendent instal·lar més escales 
mecàniques i ascensors per facilitar la mobilitat, però que fins que no estigui enllestit el 
PIM no se sabrà finalment quines actuacions es preveuen fer. 

Respecte a la seguretat, explica que els preocupa el tema del vandalisme i l’increment de 
les ocupacions il·legals tant en pisos com en locals comercials. 

Quant a la neteja, comenta que és normal que durant el confinament es reduïssin els 
serveis, però que ara que s’han tornat a incrementar els carrers segueixen estant bruts, 
cosa que afecta també la mobilitat del veïnat. Malgrat que reconeix que la problemàtica 
dels trastos vells està força solucionada, apunta que en alguns punts encara persisteix. 

A continuació, subratlla que el seu grup vol una ciutat verda, però no assilvestrada. En 
aquest sentit, reclama que en els propers mesos s’actuï en relació amb aquesta qüestió. 

Finalment, celebra que s’hagin presentat cinquanta-cinc mesures per a la reactivació 
econòmica de Barcelona i espera que donin fruits, sobretot les que afecten Horta-
Guinardó, a curt, a mitjà o a llarg termini. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer lloc, adreça unes paraules de 
suport a totes les persones que han patit directament o indirectament la COVID. Recorda 
la importància de complir les mesures de seguretat per evitar contagis en una situació 
crítica com l’actual. 

Després, se suma al que ha dit la regidora quant a la restauració i al comerç. Assegura 
que el nou tancament de bars i restaurants durant quinze dies és un cop dur. Manifesta 
que des del Districte cal donar suport a aquest sector amb tots els recursos disponibles. 
Tanmateix, afegeix que el que no ajuda és que dins del Govern de la ciutat hi hagi 
discrepàncies sobre aquesta qüestió. 

Així mateix, assenyala que Ciutadans ha presentat mesures respecte a la promoció 
econòmica i comercial i que donarà suport a totes les iniciatives que proposi l’Ajuntament 
que vagin en aquesta línia. 

D’altra banda, destaca que des del confinament hi ha hagut moltes queixes respecte al 
funcionament dels CAP, especialment el de Sant Rafael. Exposa que en el Ple de juliol ja 
va posar de manifest la importància dels centres d’atenció primària i la situació crítica en 
què es trobaven, i que la regidora no el va respondre. A més, indica que un mes després 
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les cinc associacions de veïns i veïnes del nord del districte van posar una denúncia a 
fiscalia per vulneració del dret d’accés a la sanitat pública. Creu que el Districte ha de 
tractar el tema dels CAP com una qüestió prioritària de salut pública, malgrat que no 
siguin competència directa seva, i més tenint en compte que l’Ajuntament, juntament amb 
la Generalitat, forma part del Consorci Sanitari. Afegeix que tots són conscients de les 
dificultats generades per la pandèmia i de la necessitat de recursos, tanmateix subratlla 
que el Consell Plenari té el deure polític de preservar el dret essencial de l’accés a la 
sanitat. I per això, reclama que es doni resposta a les reivindicacions socials, que s’aportin 
tots els recursos disponibles a la primària i que es faciliti la comunicació entre el veïnat i el 
Consorci. 

Tot seguit, celebra que el Carmel i Can Baró s’hagin incorporat al Pla de barris, tanmateix 
mostra la seva sorpresa pel fet que no s’hagi incrementat el pressupost tot i haver-hi 
inclòs més barris i que no s’hagi fet cap tipus d’avaluació pública de resultats del pla 
actual, i més tenint en compte que no s’han acabat gran part de les actuacions previstes i 
els grups de seguiment no s’han reunit des de la primavera del 2019. Confessa que està 
decebut pel fet que el barri de Montbau hagi quedat fora del pla, malgrat que diferents 
grups polítics ja van reivindicar en el mandat passat que s’inclogués en el Pla de barris 
2017-2020, juntament amb Sant Genís i la Teixonera. 

Pel que fa a la problemàtica de l’edifici del carrer Sigüenza, diu que el seu grup donarà 
suport a les actuacions que faci el Districte en aquest aspecte i demana que se’ls 
traspassi regularment la informació disponible. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, en primer lloc, adreça unes paraules 
de suport als veïns i veïnes, del districte i de la ciutat, que s’han vist més afectats per la 
crisi de la COVID. 

En segon lloc, recorda la situació d’excepcionalitat política, amb l’existència de presos i 
exiliats polítics i amb la vulneració de drets com la llibertat d’expressió, que ha portat a la 
inhabilitació del molt honorable president Quim Torra. 

Tot seguit, agraeix a la regidora la presentació de l’informe. Afirma, tot i que és conscient 
de la complexitat del moment i les dificultats per a la gestió, que el seu grup té la sensació 
de paralització, la qual cosa queda confirmada amb l’ordre del dia del Plenari, que no 
conté cap mesura de govern ni res per aprovar en la part decisòria. En aquest sentit, 
manifesta que estan preocupats perquè tenen la sensació que Horta-Guinardó es quedarà 
a la cua de les grans inversions de ciutat, atès que després d’un any i mig no s’ha avançat 
en els grans temes de districte. Malgrat això, remarca que són conscients que es fan 
coses i que són coneixedors de la bona feina i la implicació de tots els tècnics i el personal 
del Districte. 

Així mateix, adverteix que el problema no és només les inversions, sinó també la 
deixadesa en temes com el manteniment de l’espai públic, que cal que sigui una de les 
màximes prioritats en un districte de muntanya com Horta-Guinardó. 

A continuació, celebra que s’hagi incorporat el Carmel i Can Baró en el Pla de barris i que 
es continuï la feina a Sant Genís i la Teixonera, però lamenta que hi hagi encara 
actuacions sense fer. Critica també que no s’hi hagi inclòs Montbau, perquè el seu grup té 
la sensació que només es fan actuacions als barris que formen part del Pla de barris. Per 
tant, creu que Montbau s’hi hauria d’haver inclòs, atès els problemes de mobilitat i les 
mancances que té. 
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Reitera que a part del Pla de barris cal més inversió al conjunt del districte, perquè la resta 
de barris també en necessiten. 

Assenyala que la promoció econòmica els preocupa molt, perquè al districte el comerç de 
proximitat és el cent per cent de la promoció econòmica. Admet que hi ha iniciatives en 
aquest sentit, però que van tard; que hi ha suport, però que falta una ajuda real i efectiva, 
atès que s’accepten propostes, però que a l’hora de la veritat no es materialitzen. 
Subratlla que cada dia que passa tanca algun comerç. 

Critica que s’hagi paralitzat la participació, malgrat que hi ha altres maneres de participar, 
per això, reclama que es faci el retorn participatiu del PAM o del PAD; lamenta que no 
s’hagi donat informació sobre el procés participatiu dels pressupostos participatius; 
demana com és que no hi ha un PIM per treballar, que encara no saben la inversió 
prevista per a Horta-Guinardó, cosa que paralitza el present i el futur del Districte. Reitera 
que està tot aturat en espera d’un PIM que no arriba i que a cada Plenari es diu que aviat 
estarà enllestit. En aquest sentit, exposa que el Govern diu que els òrgans de participació 
s’han reunit, tanmateix apunta que la darrera reunió del Consell Escolar va ser al febrer 
del 2020, i que el seu grup va reclamar en un prec que es reunís al setembre i encara no 
se’n sap res. 

Per acabar, demana que es convoqui la segona la reunió de la Taula de Mobilitat i es faci 
el retorn de les qüestions que es van parlar a la primera. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, en primer lloc, mostra la seva solidaritat 
amb les persones que han patit i encara pateixen la COVID-19 o les conseqüències que 
se’n deriven. 

En segon lloc, apel·la a la responsabilitat de tothom, atès que han incrementat els 
contagis i la pressió hospitalària. 

Seguidament, recorda que fa vuitanta anys de l’afusellament del president Companys, 
l’únic president elegit democràticament a Europa assassinat pel feixisme. Afegeix que cal 
mostrar-se ferms davant del feixisme encara existent a Europa perquè no avanci. 

A continuació, recorda també que a l’Estat espanyol segueix la repressió contra 
l’independentisme, que també afecta veïns i veïnes d’Horta-Guinardó com el Moisès, al 
qual el Govern de l’Estat, que és del mateix color polític que el de Barcelona, demana cinc 
anys de presó per tallar la ronda. Per això, pregunta a la regidora si la fiscalia també 
demanaria cinc anys de presó si els veïns i veïnes del seu barri, Sant Genís, tornessin a 
tallar la ronda com van fer anys enrere per la qüestió de la sala de venipunció. En aquest 
sentit, li retreu que el seu informe no reculli mai els temes de repressió, tot i que es tracta 
de drets fonamentals. 

D’altra banda, exposa que no s’ha fet tot el que s’havia de fer en la qüestió de les escoles, 
perquè segons la informació de moltes AFA la Guàrdia Urbana només hi va ser el primer 
dia per tallar carrers i garantir les entrades i sortides segures, i que el segon dia els van 
deixar les tanques perquè s’organitzessin ells mateixos, per la qual cosa les AFA van 
haver de cercar grups de voluntaris per fer aquesta tasca. 

Pel que fa a Sigüenza, diu que no dubta de la feina impecable dels tècnics i els serveis 
socials de l’Ajuntament, però que és evident que el Govern i tot l’Ajuntament en general 
són responsables de la situació, bàsicament perquè hi ha una modificació del planejament 
del 2010 que deia que s’hi havia d’actuar de manera prioritària en els quatre anys 
següents, i que els governs que han anat passant no han fet res, i com a conseqüència, 
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deu anys després han hagut de marxar precipitadament de casa seva pel perill 
d’esfondrament. Per tant, assenyala que cal executar les modificacions de planejament 
que s’aproven en el Plenari d’Horta-Guinardó i a Casa Gran. En aquest sentit, recorda que 
a la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament es va aprovar executar tot el sector, no només 
l’entorn de Sigüenza modificat. 

Respecte a la mobilitat, apunta que va ser el seu grup qui va reclamar que abans de 
l’estiu se celebrés la reunió de la Taula de Mobilitat que s’havia hagut de suspendre al 
març per la pandèmia, la qual finalment es va reunir el 8 de juliol, i lamenta que la segona 
sessió no es faci fins al 23 de novembre i no al setembre, tal com s’havia compromès la 
regidora. 

D’altra banda, reconeix que la COVID ha tingut un impacte en tota la maquinària de 
l’Ajuntament, tanmateix critica que el Pla d’actuacions municipal no es presenti en el 
Plenari d’octubre, tal com s’havia dit. Afegeix que no té sentit presentar el Pla d’inversions 
municipal d’aquí a dues o tres setmanes, com ha dit la regidora, si no s’ha enllestit el Pla 
d’actuacions. Per això, afirma que a causa del desgovern i de la mala gestió no s’ha 
planificat i, en conseqüència, encara no se sap què vol fer el Govern del Districte als 
barris d’Horta-Guinardó. 

La regidora del Districte, en primer lloc, reitera que la realitat és tan canviant que no es pot 
planificar tan a llarg termini ni tampoc saber quin serà el pressupost municipal, atès que 
no se sap els ingressos que hi haurà. Afegeix que també estan pendents dels fons 
europeus. Defensa que hi ha una sèrie d’inversions que el Govern considera molt 
importants i que són les que s’estan treballant, i que també se segueixen unes línies de 
treball que es van treballar en el primer Plenari i en els primers consells de barri, més 
enllà de l’aprovació formal dels plans que marca el mateix reglament. Tanmateix, reconeix 
que hi ha incerteses tant a la societat com a la política, per tant, pensa que tothom pot 
entendre que hi ha coses que es poden fer i altres que no. Argumenta que presentar un 
pla d’actuacions municipal sense tenir el finançament per tirar-lo endavant és un pla buit i 
seria enganyar els grups i els ciutadans. 

Respecte als CAP, matisa que qui gestiona l’atenció primària de la ciutat és l’Institut 
Català de la Salut, l’ICS, i no el Consorci. Subratlla que per al Districte és prioritari 
resoldre la situació dels CAP i que s’hi està treballant. 

Així mateix, manifesta que s’està treballant per tirar endavant el pla antipals al més aviat 
possible. 

D’altra banda, assenyala que aquest any a Horta-Guinardó s’han instal·lat cinc elements 
de mobilitat nous entre escales mecàniques i ascensors. Per tant, defensa que no es pot 
dir que no s’hagi fet res en relació amb la mobilitat vertical. Admet que no és suficient i 
que encara hi ha molta feina per fer. 

Pel que fa a seguretat, anuncia que l’Ajuntament ha convocat 250 places noves d’agents 
de la Guàrdia Urbana. Insisteix que a l’estiu s’han esmerçat més recursos per garantir la 
seguretat als barris, tant pel que fa a efectius de la Guàrdia Urbana com a agents cívics. 

Reitera que el tema de la neteja preocupa al Govern i que hi estan treballant. 

Seguidament, comenta que el Govern actua i treballa, però amb incerteses i vivint el dia a 
dia. Assenyala que es preocupa per tot el veïnat d’Horta-Guinardó, encara que a vegades 
les actuacions no es veuen directament, com és l’atenció a les persones en serveis 
socials, l’acompanyament en un moment determinat, etc. Constata que és evident que el 
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Govern actua i voldria tirar endavant totes les actuacions pendents, però també que no es 
pot fer front en aquests moments als grans projectes, perquè el Districte està centrat en la 
gestió del dia a dia. 

Respecte a Montbau, indica que encara que no s’hagi inclòs en el Pla de barris no 
significa que no s’hi facin les inversions que calen. Comenta que s’acaba de fer l’actuació 
als jardins de Muñoz Seca i que l’associació veïnal sap que el Govern els té presents i no 
s’oblida de les intervencions pendents. 

La senyora Casas puntualitza que ella no ha dit que no s’hagi fet cap intervenció en 
relació amb escales mecàniques i ascensors, sinó que encara en falten moltes per fer, i 
que són necessàries per millorar la mobilitat en un districte de muntanya com és Horta-
Guinardó. 

Celebra també que el Carmel i Can Baró s’hagin inclòs al Pla de barris i diu que espera 
que en el proper Pla d’inversions municipal hi hagi prou diners per poder-hi fer bones 
inversions, juntament amb Sant Genís i la Teixonera, que ja en formaven part, i tot això 
sense oblidar la resta de barris. 

Així mateix, apunta que, malgrat la pandèmia, cal elaborar el Pla d’actuacions municipal, 
el Pla d’actuacions de districte i el Pla d’inversions municipal, perquè són molt necessaris 
per a la ciutat. 

Per acabar, demana que s’intenti unificar algunes àrees verdes per facilitar l’aparcament 
dels veïns i ve, tal com han sol·licitat alguns barris. 

El senyor Ortiz diu que la situació complexa generada per la COVID no pot servir al 
Districte d’excusa per a tot: ajornar actuacions, paralitzar projectes… Assenyala que no es 
pot allargar més la presentació dels pressupostos, del PAM i del PAD. Indica que al 
setembre s’havien d’iniciar els treballs per elaborar el pla de xoc per a la reactivació 
econòmica i que encara no en saben res, malgrat que tots els grups del Consell Plenari 
estaven d’acord a començar a treballar-hi de manera immediata. 

En segon lloc, assenyala que una mesura de transparència seria que l’Ajuntament 
concretés quins criteris utilitza per decidir quins barris entren al Pla de barris i quins no, 
atès que, per exemple, Montbau té un dels indicadors socials més baixos de tot el districte 
i no s’hi ha inclòs. 

Finalment, apunta que totes les iniciatives haurien de tenir una visió més global del 
conjunt del districte i no només del barri, la qual cosa hauria evitat els problemes amb els 
barris contigus i les àrees comercials. 

La senyora Porcar reitera que el seu grup entén la situació actual i les dificultats per poder 
portar a terme molts projectes, però que hi ha proposicions i precs que s’accepten al 
Plenari que no depenen tant de la COVID i tampoc es materialitzen. En aquest sentit, 
esmenta, per exemple, el compromís de fer reunions trimestrals amb els grups per 
informar-los de l’estat de l’habitatge a Horta-Guinardó, que encara no se n’ha feta cap, i el 
d’elaborar un calendari amb les dates dels consells de barri i les comissions de 
seguiment, que tampoc depèn de la COVID i no s’ha fet. 

Així mateix, critica el retard en els treballs preparatoris del pla de xoc de comerç, i 
assenyala que a districtes com Sant Andreu i Gràcia ja l’han presentat. Reconeix que hi 
ha molt bona predisposició i un consell de comerç molt proactiu, però que falten fets i 
concrecions. Afegeix que al mandat anterior tampoc se’n va elaborar cap a Horta-
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Guinardó, que encara es treballava amb el pla de comerç del mandat de l’alcalde Trias, i 
que l’únic que hi ha actualment és un web que no acaba de funcionar del tot bé i no està 
actualitzat. 

Admet que la regidora està fent molta feina, i li demana que segueixi lluitant perquè Horta-
Guinardó no quedi a la cua en les inversions de la ciutat. 

El senyor Farin exposa que en una situació com l’actual el Govern ha de donar certeses i 
no ho està fent, i que la COVID no pot servir d’excusa per a tot, perquè, per exemple, 
abans de la pandèmia, després d’un any de Govern municipal encara no hi havia ni Pla 
d’actuacions municipal ni Pla d’inversions municipal, i que el problema eren els desacords 
dins del Govern. 

Celebra que la regidora hagi dit que Montbau tindrà les inversions que mereix encara que 
no estigui en el Pla de barris i, per tant, espera que es facin les rampes del carrer Poesia, 
tal com va pactar Esquerra Republicana amb l’equip de govern en el pressupost del 
gener. 

Així mateix, pregunta si el Pla de barris serà alguna cosa més que una operació de 
màrqueting del Govern, perquè no s’ha incrementat la partida, cosa que vol dir que els 
150 milions d’euros s’han de repartir entre més barris, per tant, que això significa una 
retallada, i ho venen com una gran victòria per als barris. Afegeix que amb els 6,5 milions 
d’euros que toquen per barri és molt difícil fer la gran transformació que diuen. A més, 
apunta que segons dades del mateix Ajuntament encara queda més de la meitat del Pla 
de barris del mandat anterior per executar. Per això, demana com pensen transformar els 
barris si no s’executen les inversions previstes, que ja no són gaires. 

Per acabar, remarca que Montbau hauria d’haver entrat al Pla de barris. I assenyala que 
aquest no està sent el mandat d’Horta-Guinardó, com va dir la regidora, sinó que per la 
mala gestió i el desgovern és un mandat perdut. 

La regidora exposa que és veïna del Districte i també pateix la complicada situació dels 
CAP, perquè torna a tenir els ulls fatal i no li han pogut fer el tractament que tenia previst 
per al setembre. 

Proposa als grups fer un gran pacte per impulsar a Casa Gran el màxim d’inversions 
possible per al Districte. Reitera que vol que sigui el mandat d’Horta-Guinardó i que està 
lluitant perquè així sigui. 

Finalment, demana ajuda perquè quan hi hagi la distribució de pressupostos hi hagi els 
millors recursos possibles per al Pla de barris, hi hagi la inversió en la línia 9, que malgrat 
que no és de l’Ajuntament, sí que és responsabilitat del Govern de la Generalitat, i 
resoldria molts dels problemes de mobilitat d’Horta-Guinardó. A més, reclama un acord 
per establir les actuacions consensuades prioritàries i per tirar-les endavant de la millor 
manera possible. 

d) Mesures de Govern.  

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 
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b) Proposicions dels grups municipals 

c) Mocions 

D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

3. Relativa a la seguretat i prevenció en el districte. 

La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, exposa que el seu grup fa anys que 
recull queixes i demandes del veïnat respecte a la seguretat i la convivència en 
determinats punts sensibles d’Horta-Guinardó. Assenyala que és evident que falten 
efectius i que el Govern té previst incorporar-ne de nous en l’àmbit de ciutat, malgrat això 
creu que hi ha una mala gestió dels recursos i un model poc eficient i antiquat. Manifesta 
que cal establir polítiques de prevenció i elaborar un nou model de seguretat. En 
conseqüència, proposa que la policia assisteixi als espais de participació del districte per 
afavorir la comunicació amb el veïnat; establir un canal de comunicació més àgil amb les 
entitats i el veïnat; impulsar accions preventives per mitjà de l’equip de gestió de conflictes 
i accions de mediació comunitària a l’espai obert, prioritàriament en els punts en què s’han 
detectat problemes de seguretat i convivència; crear un programa socioeducatiu específic 
de districte, amb la implicació dels sectors socials i educatius per promocionar l’educació 
en valors i el civisme; fer marxes exploratòries als punts sensibles de tots els barris amb la 
col·laboració del veïnat i entitats feministes per promoure uns carrers segurs amb 
perspectiva de gènere; augmentar els agents de la Guàrdia Urbana, i establir una plantilla 
fixa d’educadors de carrer i agents cívics abans del proper estiu, especialment als punts 
més sensibles i a les hores amb més problemàtiques de convivència, en coordinació amb 
tots els agents del Districte. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia l’abstenció del seu grup 
en aquest punt perquè algunes de les coses que es demanen a la proposició no són 
competència del Districte. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el seu grup vota favor de la 
proposició, perquè va en la línia de les nombroses iniciatives presentades per Ciutadans 
en els darrers mesos tant al Districte com a Casa Gran. Així mateix, pensa que el Govern 
hauria d’informar què s’està fent des del Districte en relació amb la seguretat i la 
prevenció: les accions en què s’intervé i els seus resultats, i si s’està fent algun tipus 
d’avaluació d’agents cívics i equips de mediació. 

Respecte a la policia de barri, assenyala que moltes associacions de veïns i veïnes es 
queixen que no l’han vista mai. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, considera que l’increment de la presència 
policial contribueix a millorar els índexs de seguretat i civisme dels barris i el sorprèn que 
la proposició doni a entendre que la Guàrdia Urbana no assisteix als òrgans de 
participació del Districte quan sí que ho fa, igual que els Mossos d’Esquadra, amb 
professionalitat i sobretot amb discreció. Per això, demana a Esquerra Republicana que 
s’informi abans de qüestionar la professionalitat dels servidors públics. 
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D’altra banda, celebra que es reprenguin les marxes exploratòries, que el seu grup va 
iniciar en el mandat Trias amb la regidora Francina Vila i el tinent d’alcalde Quim Forn. 
Assenyala que també està d’acord a incrementar el nombre d’agents de la Guàrdia 
Urbana, perquè permetria augmentar els efectius del torn de nit. Subratlla però que cal 
promoure també les promocions internes, perquè no s’entendria que hi hagués més 
agents, però que no hi hagués prou comandaments per dirigir-los. Afegeix que cal tenir 
present que si s’incrementa el nombre d’agents, en un moment o altre també caldrà 
ampliar les instal·lacions, com és el cas dels vestidors de la unitat territorial d’Horta-
Guinardó. 

Per acabar, argumenta que, tot i que la proposició està mancada de rigor i s’ha presentat 
amb desconeixement de la matèria, el seu grup hi vota a favor perquè Junts per 
Catalunya està d’acord en la necessitat de millorar les condicions dels agents, perquè és 
l’única manera de millorar la seguretat dels veïns i veïnes. 

El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, en primer 
lloc, anuncia que el Govern accepta la proposició. 

Seguidament, exposa que la policia assisteix de paisà als consells de barri, però que 
l’interlocutor és el Govern, que és qui recull les peticions i després en fa partícip els 
cossos i forces de seguretat i la resta de tècnics. Així mateix, informa que la policia lidera 
els consells de prevenció. 

D’altra banda, confirma que ja es fan accions preventives mitjançant equips de gestió de 
conflictes. 

Respecte a les marxes exploratòries, recorda que a l’inici del mandat la regidora es va 
passejar per tots els barris i coneix perfectament totes les problemàtiques en clau 
feminista. 

Tot seguit, assenyala que la seva intenció no és només substituir o igualar la plantilla 
d’agents que havia tingut Horta-Guinardó, sinó augmentar-ne el nombre, perquè està 
convençut que només amb dispositius policials es pot fer prevenció, que és l’objectiu del 
Govern, i el que pot solucionar els problemes futurs. 

Quant a la plantilla fixa d’educadors, indica que ja es fa però en l’àmbit de ciutat, i que 
quan el Districte considera que en fan falta els sol·licita a Casa Gran. 

Finalment, agraeix al Grup d’Esquerra Republicana que hagi presentat la proposició i 
reitera que l’accepta. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Economia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, saluda les persones que segueixen el Plenari i mostra el seu suport a tots 
els veïns i veïnes d’Horta-Guinardó per la situació actual. 

Reitera el vot a favor del Govern. 

La proposició s’aprova. 

La senyora Pi dona les gràcies al Govern i als grups que han votat a favor de la 
proposició. 

Respon al senyor Vives que la proposició el que pretén és donar resposta a les demandes 
dels veïns i les veïnes, així com intentar millorar la sensació d’inseguretat que hi ha, 
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segons la darrera enquesta de victimització, i que no posa en dubte en cap moment la 
feina que fan els servidors públics. 

Comenta que el seu grup pensa que la seguretat té diverses vessants, com ja ha 
manifestat en més d’una ocasió, i que per això la proposta s’ha centrat en diferents 
àmbits. Afegeix que cal optimitzar al màxim els recursos humans i materials amb una visió 
més estratègica, que moltes vegades no es tracta de tenir més efectius, sinó de saber on 
cal destinar-los. 

Del Grup Municipal de JxCAT: 

4. Instar el Govern del Districte perquè conjuntament amb la participació de la 
Federació de Comerç del Cor d’Horta i el Mercat d’Horta elaborin en el període de 
sis mesos un pla de comerç i mobilitat per al barri d’Horta que pugui donar 
resposta als problemes de mobilitat que existeixen en les zones comercials del 
barri. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, manifesta que la proposició engloba 
dues de les màximes prioritats del seu grup: el comerç i la mobilitat, i que en aquest cas 
se centren en el barri d’Horta. En aquest sentit, exposa que Horta és un barri molt 
comercial, amb comerços de proximitat molt actius i amb una clientela que també ve 
d’altres zones del districte, i que mesures com la superilla, els carrers de plataforma única, 
l’eliminació de places de zona blava i les futures obres del mercat poden ser positives per 
al barris, però que també generen problemes, per exemple, en relació amb les zones de 
càrrega i descàrrega i la manca d’aparcament per a clients. 

Per tant, indica que la proposició insta el Govern del Districte perquè, juntament amb la 
participació de la Federació del Comerç del Cor d’Horta i el Mercat d’Horta, elabori en un 
període de sis mesos un pla de comerç i de mobilitat exclusiu per al barri d’Horta que doni 
resposta als problemes de mobilitat que hi ha a les zones comercials del barri. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu 
grup a la proposició. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el seu grup vota a favor de la 
proposició, perquè és una proposta molt oportuna en les circumstàncies actuals. Afegeix 
que el petit comerç és molt important per a Horta-Guinardói que ja hi hauria d’haver un pla 
integral per resoldre les problemàtiques d’aquest sector. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia també el vot favorable del seu 
grup a la proposició i explica que són molt conscients de les diverses problemàtiques de 
mobilitat del Districte i també d’Horta i com afecten els comerços i el mercat. En aquest 
sentit, apunta que les darreres actuacions del Govern del Districte, algunes no 
consensuades, han agreujat els problemes de mobilitat. Per tant, subratlla que cal cercar 
solucions urgents a la manca d’aparcament i de zones de càrrega i descàrrega, i al 
col·lapse que es produeix a l’eix dels carrers Tajo i Baixada de la Plana. Per això, pensa 
que sis mesos és una mica massa de temps per començar a implementar millores i que el 
Govern hauria d’actuar abans. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, respon a la senyora Porcar que el seu grup fa anys que parla de comerç i 
de mobilitat al barri d’Horta d’una manera específica, ja quan ella era consellera tècnica i 
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es van iniciar els processos participatius per a la pacificació i la reforma de la plaça 
Eivissa i els entorns. 

D’altra banda, indica que al carrer Tajo s’ha eliminat un vial que es feia servir per a 
càrrega i descàrrega, malgrat que no era aquesta la seva funció, i s’ha convertit en un 
carril de serveis en el qual les càrregues i descàrregues estan autoritzades. Tanmateix, 
assenyala que tot forma part d’un pla de mobilitat més complex que recull la veu dels 
diferents actors de l’espai públic. 

Per tant, anuncia el vot favorable del Govern a la proposició, en la línia que s’ha de 
treballar en l’àmbit de la Taula de Comerç, en l’àmbit de la Taula de Mobilitat i que els 
comerços d’Horta i dels altres barris han de tenir els espais suficients per poder elevar les 
propostes a aquests espais per cercar solucions a la mobilitat i al comerç. 

La senyora Porcar agraeix el suport del Govern i de la resta de grups. 

Diu al conseller Valls que no faci trampes i que no parli de passar de taula en taula, de la 
de comerç a la de mobilitat. Puntualitza que el que s’ha acordat és un pla de treball del 
comerç i la mobilitat al barri d’Horta, per tant, que és un pla que s’ha de treballar amb els 
comerciants, que són els que tenen la problemàtica del dia a dia i més en la situació 
actual. 

La proposició s’aprova per majoria absoluta. 

Del Grup Municipal de C’s: 

5. Relativa a l’ocupació il·legal d’habitatges i l’elaboració d’un pla d’actuació. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, exposa que les ocupacions malmeten la 
convivència, especialment les provinents de màfies, delinqüència o d’antisistema. Destaca 
que al Districte n’hi ha nombroses que afecten la seguretat i la convivència i que causen 
problemes des de fa temps. Assenyala que cal abordar aquesta situació i trobar-hi 
solucions, sense demagògia ni populisme. 

Insisteix que provoquen greus perjudicis a propietaris i a comunitats de veïns i veïnes i 
que són conflictes que en general no tenen a veure amb ocupacions fetes per persones 
en situació de vulnerabilitat, que en aquests casos les administracions han de cercar 
solucions elaborant potents programes d’habitatge públic, programes socials i un servei 
eficaç per gestionar les emergències habitacionals. 

Així mateix, esmenta que el seu grup ha presentat iniciatives sobre aquesta problemàtica 
tant en l’àmbit del Parlament de Catalunya com del Congrés dels Diputats i de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Assenyala que la proposició demana que en el Consell Plenari del Districte s’aprovi un pla 
contra l’ocupació il·legal d’habitatges amb l’objectiu de prevenir, detectar i evitar 
l’ocupació; que s’estableixi un protocol d’actuació que serveixi de suport als propietaris 
legítims; que es posin en marxa mesures per garantir la seguretat i la convivència veïnals; 
que es reforci de manera immediata la presència policial i el patrullatge preventiu, i que 
l’Ajuntament es comprometi a portar a terme les accions necessàries per recuperar d’ofici 
la possessió il·legalment perduda sobre els seus béns immobles. 
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La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor del seu 
grup a la proposició, perquè pensa que és un tema important que afecta Horta-Guinardó i 
tota la ciutat i calen diferents mesures per poder incidir en aquesta problemàtica. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, diu que el seu grup sempre ha estat en 
contra de les ocupacions il·legals, especialment d’aquelles fetes per màfies, les quals, a 
més, generen problemes de convivència als barris. En aquest sentit, explica que van 
presentar una iniciativa legislativa al Congrés dels Diputats que accelerava els 
desallotjaments en casos d’ocupacions il·legals, però sobretot dotava els propietaris de 
seguretat jurídica, i que PSOE, Podemos i Esquerra Republicana hi van votar en contra. 

D’altra banda, apunta que el seu grup també vol estar al costat de les persones 
vulnerables, i que és una realitat que es té present en el Decret 1/2020, impulsat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que preveu un desallotjament ràpid en el cas que 
els pisos siguin propietat d’un particular, i en el cas dels grans tenidors, la possibilitat de 
subscriure un lloguer social quan es compleixin certes condicions, com ara la bona 
convivència, que no estiguin gestionats per màfies, que no hagin rebutjat cap alternativa 
habitacional de part de serveis socials o que puguin acreditar amb un certificat la seva 
situació de vulnerabilitat. 

Finalment, anuncia que Junts per Catalunya s’absté en aquesta proposició perquè el grup 
proposant no ha volgut incloure aquesta sensibilitat cap a les persones vulnerables. 

La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, exposa que la qüestió de les 
ocupacions és una realitat complexa sota la qual s’amaguen problemàtiques molt diverses 
i que la proposició no parla de les ocupacions de caire social, que són les majoritàries. Per 
això, pensa que la intenció de Ciutadans una vegada més és criminalitzar la pobresa i la 
nova ciutadania. Retreu al senyor Ortiz que només vulgui posar el focus en la 
delinqüència i el conflicte social, però que no vulgui aprofundir en l’emergència social, en 
el problema de l’accés, en el dret a l’habitatge, en les famílies desnonades i en els actors 
més desfavorits de la societat. 

Així mateix, afirma que la proposició va dirigida als bancs, als fons voltors i als grans 
tenidors, que són els propietaris del 82 % dels pisos ocupats, per tant, que no va adreçada 
al veïnat. 

D’altra banda, li retreu també que parlin del dret a la propietat, però que a l’hora de la 
veritat, quan s’ha de votar per regular els preus dels lloguers, hi votin en contra. 

Finalment, planteja que per resoldre aquesta situació cal abordar tota una sèrie de 
problemàtiques socials, i que aquestes no estan recollides en la proposició, per aquest 
motiu, anuncia que Esquerra Republicana vota en contra de la proposta. 

El senyor Raül Ortega Serrano, del GMDPSC-CP, en primer lloc, indica que no donen 
suport a la proposició perquè s’utilitza la qüestió de les ocupacions de manera partidista.  

En segon lloc, puntualitza que el seu partit està clarament en contra de les màfies que fan 
ocupacions, però pensa que tampoc no s’han de fer desallotjaments de manera il·legal, 
com ha succeït alguna vegada, que algú s’ha agafat la justícia pel seu compte. 

Així mateix, diu que no estan en contra d’emprendre les mesures que calgui, però recorda 
que a Casa Gran Junts per Catalunya va presentar una moció en què es proposava fer 
una mesa de treball per cercar solucions específiques i que el Grup de Ciutadans es va 
abstenir. 

 15



També posa en relleu que hi ha col·legis d’advocats que treballen en aquesta qüestió, que 
hi ha una instrucció general de la fiscalia de l’Estat i que, a més, hi ha oficines d’habitatge, 
serveis d’orientació jurídica i mediadora, per tant, que el Govern disposa d’un mapa de les 
ocupacions del districte i actua sobre les que són problemàtiques, i les que no, intenta 
tenir-les controlades. 

Per això, insisteix que no es pot presentar una proposició intentant magnificar un 
problema, que és evident que existeix, com una qüestió política. Per aquest motiu, reitera 
el vot negatiu del seu grup. 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú, anuncia el vot en contra del seu grup i 
aclareix que la intervenció separada dels grups de govern no és per discrepàncies, sinó 
per poder remarcar les dues cares que tenen les qüestions de seguretat i les 
problemàtiques d’habitatge. 

Quant al problema de l’habitatge, assenyala que sembla que Ciutadans vulgui espantar la 
ciutadania, tal com comentaven la senyora Pi i el senyor Ortega, que el problema greu 
són els deu-dotze desnonaments setmanals que hi ha a Horta-Guinardó, cosa de la qual 
el grup proposant no parla ni en vol parlar. Afegeix que quan podrien fer-ho, no donen 
suport a les mesures que podrien ajudar que les persones que necessiten suport 
habitacional el puguin tenir. 

Per acabar, reitera el no rotund del seu grup a la proposta. 

El senyor Ortiz afirma que segons paraules del senyor Batlle, tinent d’alcalde de Seguretat 
i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona ha fracassat en el tema de les 
ocupacions, que l’ocupació d’un bé és una il·legalitat que no s’hauria de permetre i que, 
per tant, cal combatre-ho. 

D’altra banda, nega que la proposta posi la seguretat per sobre dels aspectes socials 
derivats de l’ocupació. Defensa que només demanen que no s’amagui la realitat, que hi 
ha casos molt complicats a Horta-Guinardó per al veïnat i per als barris. 

Respecte al Pla d’habitatge, recorda que l’Ajuntament el 2016 va posar en marxa un pla 
pel dret a l’habitatge 2016-2025 i que Esquerra es va abstenir en la votació i, en canvi, 
Ciutadans va ser l’únic grup de l’oposició que hi va votar a favor. Per tant, apunta que el 
que cal són menys directrius ideològiques i més baixar a la realitat. 

La proposició no s’aprova. 

Del Grup Municipal de BxCanvi: 

6. “Pacte per a la mobilitat post-COVID-19” al Districte d’Horta-Guinardó. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta que, atès que als 
darrers mesos el Govern ha portat a terme canvis importants en la mobilitat a tota la ciutat 
de Barcelona, que els canvis eren en principi tàctics i provisionals per les restriccions 
imposades a causa dels efectes de la COVID-19; atès que els diferents grups municipals 
de l’oposició han demanat diverses vegades informació referent a aquestes mesures; atès 
que els canvis de mobilitat tenen afectacions molt importants als comerços i algunes 
mesures els poden ser contraproduents per iniciar la reactivació econòmica i que alguns 
canvis no suposen cap millora significativa per als vianants, però sí un perjudici per als 
comerços, i atès que en tot moment cal garantir la seguretat i la integritat física dels 
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vianants i conductors, insta el Govern a impulsar un pacte per a la mobilitat post-
COVID-19 al Districte d’Horta-Guinardó que tingui en compte tots els agents implicats: 
comerços, veïnat i grups polítics, per poder treballar de manera consensuada les línies 
estratègiques i actuacions en matèria de mobilitat durant aquesta legislatura, les quals 
han de ser ratificades pel PAD 2019-2023. 

Així mateix, afegeix que el pacte ha de tenir sentit de ciutat, és a dir, que ha de tenir 
presents els objectius del pacte de mobilitat de Barcelona, basat en el principi de 
sostenibilitat, el dret a la mobilitat per a tothom, la llibertat dels ciutadans per escollir els 
models de transport que millor s’adaptin a les seves necessitats, garantir la qualitat de 
vida, fomentar un canvi d’actituds, buscant els màxims consensos polítics, socials i 
econòmics. 

D’altra banda, demana al Govern que elabori un informe tècnic que justifiqui les 
actuacions tàctiques i permanents dutes a terme en els darrers mesos en relació amb la 
mobilitat del districte i les que tenen previstes fer, així com la justificació i el cost de totes 
elles, atès que algunes de les provisionals han esdevingut definitives. 

Tot seguit, reclama que es convoqui la Comissió de Treball, Urbanisme, Mobilitat i 
Manteniment per donar compte davant dels grups de l’oposició i de la ciutadania dels 
canvis en matèria de mobilitat que Horta-Guinardó ha patit en els darrers mesos, l’impacte 
d’aquests en la ciutadania, i que, a més, presenti la documentació demanada en el punt 
anterior. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, anuncia el vot a favor del seu grup. Explica 
que li agrada la proposició perquè es demana consens en temes de mobilitat, que són 
molts importants per les característiques del districte. 

Comenta que el seu grup ja ha preguntat a la regidora diverses vegades quan estaria el 
nou pla de mobilitat, atès que l’anterior va caducar el 2018. Indica que li agradaria que els 
grups treballessin conjuntament la proposta presentada recentment per l’Ajuntament per 
poder tenir una planificació de futur, i que es deixés de banda d’una vegada l’urbanisme 
tàctic, que només és un urbanisme improvisat, no consensuat, provisional, insegur i sense 
cap planificació a llarg termini. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, manifesta que la mobilitat és una 
prioritat per al seu grup municipal, com demostra la petició que han fet de la Taula de 
Mobilitat del Districte i d’un pla de mobilitat per a Horta. Així mateix, apunta que a l’etapa 
anterior van fer un estudi de mobilitat i accessibilitat al barri d’Horta-Guinardó que sempre 
reivindiquen que és un estudi vàlid que s’ha de tenir a sobre la taula, per això espera que 
algun dia es pugui treballar. 

A continuació, anuncia que el seu grup vota a favor de la proposició. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup s’absté en 
aquesta proposta. Manifesta que sí que està d’acord que l’Ajuntament faci informes sobre 
les actuacions de mobilitat i s’avaluïn les polítiques públiques, però no que es creï un altre 
pla dins del pla de mobilitat de ciutat, que l’únic que implica és més paperassa. Subratlla 
que per treballar aquestes qüestions hi ha la Taula de Mobilitat i que el que cal és 
convocar-la al més aviat possible. Insisteix que cal deixar de crear plans i passar a les 
accions concretes, perquè Horta-Guinardó no pot esperar més pel que fa a la mobilitat i a 
l’accessibilitat. 
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El senyor Raúl Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, manifesta el 
vot contrari a la proposició. 

Explica que la Taula de Mobilitat està pensada per poder buscar un consens en relació 
amb la mobilitat i afegeix que aquesta qüestió no pot ser un instrument de joc entre les 
diferents forces polítiques, sinó que cal unir esforços. 

Assegura a la senyora Porcar que el Govern té en compte el pla de mobilitat que es va fer 
durant el mandat Trias, malgrat que ja té uns quants anys. 

Pel que fa a la proposició, defensa que el Govern ha actuat en qüestions de mobilitat: 
s’han fet entorns segurs, àrees verdes, estudis en temes de transport, espais segurs des 
d’una visió també feminista… 

A continuació, diu que la justificació de les actuacions tàctiques és la pandèmia de la 
COVID-19, que és qui regeix totes les decisions que es prenen. Afegeix que un cop 
desaparegui la pandèmia, caldrà estudiar el nou escenari.  

Per tot això, insisteix que la mobilitat no pot ser una arma d’intercanvi. 

Per acabar, remarca que totes les forces polítiques seran a la Taula de Mobilitat, però que 
aquesta és perquè les veïnes i veïns puguin dir-hi la seva. 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú, manifesta que algunes mesures tàctiques 
esdevindran definitives, però que en aquests moments encara no ha desaparegut la 
pandèmia. 

Per tant, confirma el vot en contra a la proposició.  

La senyora Casas lamenta que no tiri endavant la seva proposició. 

La proposició no s’aprova. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

7. Que es garanteixin els habitatges afectats qualificats com a zona verda a la 
modificació puntual del PGM en l’àmbit de Llobregós-Can Mateu i que es 
convoqui una reunió en el termini màxim d’un mes amb les entitats, 
associacions, veïnat i grups municipals 

El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, reclama que es garanteixin els 
habitatges afectats com a zona verda a la modificació del PGM i que es convoqui una 
reunió en el termini d’un mes amb les entitats, les associacions de veïns i veïnes i grups 
municipals, atès que es vol recuperar la modificació puntual del Pla general metropolità 
pel carrer Llobregós - Baixada de Can Mateu i hi ha inquietud al barri sobre el destí de les 
cases de l’espai qualificat de verd. Per tant, exposa que el prec pretén salvaguardar uns 
habitatges propers i que són del mateix estil i època que les cases protegides del conjunt 
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del carrer Aiguafreda. Comenta que es tracta d’unes cases qualificades d’infrahabitatges, 
perquè no tenen res de destacable en si mateixes, que l’important és el que representen.  

Indica que al Districte hi ha cases i palauets protegits, com ara Can Mariner, Can 
Carabassa, Can Cortada, Can Querol, etc., però no habitatges on vivia gent treballadora, 
a part dels del carrer Aiguafreda. 

Argumenta que cal conservar aquestes cases perquè estan a menys de mil metres de les 
altres i formen un conjunt en si mateix amb els pous i els horts, i que l’alternativa a això és 
una plaça verda com moltes de les que ja hi ha a Barcelona. 

Cita les paraules de Jordi Reguant, ex-arquitecte en cap del Patrimoni de l’Ajuntament: 
«Els elements en si mateix no tenen un considerable valor si no és en relació amb altres 
de semblants amb els que formen un conjunt difícilment inseparable, fins i tot moltes 
peces no tenen sentit sense l’entorn que les ha condicionat.» Afegeix que deia això amb 
referència a les fàbriques i les cases de Poble Nou, però que molt bé podria servir per al 
pla de Can Tarrida o Can Querol o el carrer de les Bugaderes. Per això, reclama que 
s’aturi l’enderroc i es parli amb totes les parts. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, manifesta que malgrat que el so no era bo, ha entès perfectament l’al·legat 
que ha fet a la protecció patrimonial de l’entorn de les Bugaderes i d’altres. Subratlla que 
el Govern està treballant en el planejament per seguir ampliant les proteccions 
patrimonials, com s’ha fet al casc antic d’Horta i a l’àrea dels periodistes. Tanmateix, 
apunta que no es pot confondre el planejament amb el que és l’àmbit de les Bugaderes, 
que correspon al carrer d’Aiguafreda, i això correspon a la baixada de Can Mateu. En 
aquest sentit, constata que el prec demana el que el Govern ja està fent, que és agafar el 
compromís de parlar amb la ciutadania, cosa que fa en qualsevol qüestió, i que ja ha fet, 
perquè a la Taula de Memòria es va tractar aquest tema, i tant ell com la consellera de 
Memòria es van comprometre a valorar internament i amb les associacions com es podria 
incorporar aquests elements dins de la visió global de l’hort de Ca l’Eudald i dels patis de 
les bugaderes.  

Insisteix que ja s’està fent el que es demana, però que Esquerra vol arribar al final del 
camí abans de fer-lo. 

Anuncia que el Govern accepta el prec. 

El senyor Simó dona les gràcies al Govern per l’acceptació del prec. Comenta que ja sap 
que se n’havia parlat anteriorment, però que és urgent, perquè ja fa molt temps i el 
projecte va tirant endavant i encara no hi ha hagut cap reunió amb el veïnat. Subratlla que 
no dubta que el Govern estigui treballant en aquesta qüestió.  

El senyor Valls respon que entén que es posaran d’acord a seguir treballant i espera que 
Esquerra els acompanyi en aquesta feina. 

S’accepta el prec. 

8. Que el Govern del Districte garanteixi la presència de Guàrdia Urbana, agents 
cívics o altre personal contractat per l’Ajuntament per a què s’encarreguin del 
tancament de carrers amb l’objectiu de garantir la seguretat de tota la comunitat 
educativa durant les entrades i sortides dels centres educatius d’Horta-Guinardó 
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La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, exposa que la gestió de la pandèmia 
ha sobrecarregat de feina els equips docents, que han hagut d’elaborar un pla de retorn 
segur, que vol dir que han hagut d’adaptar espais, horaris, grups estables, mesures 
d’higiene, torns d’entrada i sortida esglaonats… Lamenta que la Guàrdia Urbana no ha 
aparegut en molts dels centres del Districte i en alguns només els dies 14 i 15 de 
setembre, i és qui s’hauria de fer càrrec d’organitzar els talls de carrer a les hores 
d’entrada i sortida de l’alumnat, dirigir el trànsit, aturar tots els vehicles que no respecten 
els senyals de pas tallat i circulen per una via de prioritat per a l’alumnat i les seves 
famílies. Per tant, reclama al Govern del Districte que solucioni aquesta qüestió per 
garantir la seguretat de tota la canalla, ja sigui amb presència d’agents de la Guàrdia 
Urbana, agents cívics o personal contractat per l’Ajuntament. 

Sol·licita també, tal com ha fet en diverses ocasions el Grup de Junts per Catalunya, que 
es convoqui el Consell Escolar del Districte sense més dilacions. 

El senyor Pablo Ramos García, conseller d’Educació, Cooperació i Migracions, respon 
que les entrades i sortides de primària estan cobertes, atès que s’han centralitzat les 
demandes i es treballa en coordinació amb la Guàrdia Urbana, serveis tècnics i serveis a 
les persones. En aquest sentit, manifesta que Guàrdia Urbana no disposa del personal 
suficient per encarregar-se d’aquesta tasca a totes les escoles d’Horta-Guinardó, i tampoc 
hi ha prou agents cívics, tanmateix s’han pres mesures per garantir que les entrades i les 
sortides es facin bé. Apunta també que el Govern està en contacte amb les escoles per 
saber quines dificultats hi ha i com es poden resoldre. 

Així mateix, destaca que Guàrdia Urbana ha posat a disposició una formació a escoles i 
famílies per tal que aquesta gestió es pugui fer de manera garantida i correcta. 

En conseqüència, anuncia que no accepta el prec, també perquè el Govern no pot posar 
personal remunerat a totes les escoles del Districte. 

La senyora Martin mostra la seva sorpresa per la no acceptació del prec. Relata que ella 
treballa de mestra i que, per tant, coneix directament la realitat d’Horta-Guinardó. 

D’altra banda, nega que totes les escoles del Districte hagin sol·licitat que es tallin les vies 
i que es faci en tots els centres que sí que ho han demanat. Afegeix que els talls de via els 
estan fent persones voluntàries de les AA, personal docent o fins i tot alguns directors 
d’escola. Per aquest motiu, argumenta que no està d’acord amb la negativa del Govern i 
diu que espera que es prenguin mesures eficients per tal de garantir la seguretat de 
l’alumnat a les entrades i sortides dels centres escolars.  

El senyor Ramos constata que és cert que no totes les escoles han demanat talls de 
carrer. 

D’altra banda, informa que s’ha convocat el Consell Escolar el dia 3 de novembre, i que 
no s’ha fet abans perquè la tornada a les escoles va sobrecarregar de feina els equips 
docents, els quals se senten desprotegits pel Departament d’Educació, dirigit pel senyor 
Bargalló, d’Esquerra Republicana. Apunta que una mesura de protecció seria abaixar les 
ràtios o contractar més personal docent. Per tant, subratlla que cal mirar totes les 
responsabilitats per garantir la seguretat dels infants i el dret a l’educació. 

Els prec no s’accepta. 

Del Grup Municipal de JxCAT: 
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9. Que el Govern municipal elabori un informe i el faci arribar de forma escrita als 
grups de l'oposició en el termini de dos mesos, amb les accions realitzades al 
districte en matèria de neteja de l'espai públic i amb les accions a dur a terme 
per tal de garantir la neteja de l’espai públic, incloent-hi la retirada de les males 
herbes que creixen al paviment dels carrers, la desbrossada a les zones verdes 
del districte, la neteja dels escocells dels arbres i que es valori un a un, l’estat de 
salut de tots els arbres del districte per evitar que aquests caiguin i provoquin 
danys personals i materials, que hauran de dur-se a terme en el període de 3 
mesos posteriors a la presentació de l'informe 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, exposa que el seu grup fa temps que 
denuncia el mal estat de l’espai públic i de les zones verdes d’Horta-Guinardó i que el 
Govern municipal, format per PSC i Podemos, ha apostat per un nou model de gestió del 
verd que únicament ha generat una sensació de deixadesa per part de l’Ajuntament i dels 
serveis de neteja. En aquest sentit, relata que actualment s’estan veient els efectes 
d’aquest nou sistema de gestió: caiguda d’arbres, amb danys materials i personals de 
diversa consideració, males herbes al paviment, a la calçada i a les voreres que fa que hi 
hagi una visió de degradació, acumulació de brossa i males herbes als escocells, etc. 

Per aquest motiu, reclama al Govern municipal que en el termini de dos mesos elabori un 
informe i el faci arribar per escrit als grups de l’oposició, amb les accions realitzades al 
districte en matèria de neteja de l’espai públic i amb les accions que hi ha previst dur a 
terme en un termini de tres mesos: retirada de les males herbes que creixen al paviment 
dels carrers, desbrossada de les zones verdes, neteja dels escocells dels arbres i 
valoració de l’estat de salut dels arbres per evitar que caiguin. 

El senyor Sergi Perea Marco, conseller de Manteniment de la Via Pública, Infància i 
Turisme, en primer lloc, agraeix al Grup de Junts per Catalunya la predisposició per 
transaccionar el prec i anuncia que el Govern l’accepta. 

D’altra banda, respon al conseller que comparteix el fons però no les formes. Diu que està 
d’acord que existeix una problemàtica pel que fa a la neteja i a l’endarreriment de les 
intervencions necessàries per garantir una adequada gestió del verd urbà, tanmateix, 
defensa que no és per culpa de la deixadesa del Govern municipal, sinó de la pandèmia, 
que ha desquadrat totes les previsions, ha deixat obsolets alguns processos i ha suposat 
un canvi en els hàbits de consum de la ciutadania. 

Així mateix, indica que els faran arribar l’informe segurament abans del temps acordat, 
atès que ja s’ha començat a instaurar el pla d’actuació per als pròxims mesos. 

El senyor Vives dona les gràcies al Govern per l’acceptació del prec. Apunta però que el 
Govern, a part d’estar dividit, ha fracassat pel que fa a la gestió del dia a dia del districte, i 
intenta camuflar la seva ineptitud i la seva falta de voluntat sota l’eufemisme que s’està 
fent una nova gestió del verd. 

A continuació, comenta que entén que si la gent fa més teletreball es generin més 
voluminosos, però que en aquest prec no es parla de voluminosos, sinó que les males 
herbes que creixen als escocells dels arbres fan més de mig metre, per tant, insisteix que 
això no és a causa del canvi d’hàbits dels ciutadans, com afirmava el conseller Perea. 

Per acabar, relata que al juny la regidora Francina Vila va preguntar si la deixadesa i 
l’acumulació de brutícia a l’espai públic formava part del nou sistema de gestió del verd, i 
que avui finalment amb la resposta es constata que sí, perquè si no hagués estat així, el 
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Govern no hauria acceptat el prec. A més, diu que la regidora en la presentació de 
l’informe ha assumit el repte de canviar les dinàmiques perquè no s’estaven fent bé. 

El senyor Perea manté que el Districte no ha negat mai el problema. Assegura que el 
Govern no està dividit en aquesta qüestió. Afegeix que només cal passejar per ciutats 
governades per altres partits per comprovar que el verd espontani no és un problema 
exclusiu de Barcelona. 

El prec s’accepta. 

10. Que el Govern municipal del Districte conjuntament amb la regidoria de Mobilitat 
impulsin la creació d’una àrea verda al barri de la Font d’en Fargues durant 
aquest mandat 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, relata que malgrat que el Districte ha 
ampliat àrees verdes molt sol·licitades, com la de la Vall d’Hebron, i que hi ha 
predisposició per treballar aquesta qüestió, encara no s’ha implantat al barri de la Font 
d’en Fargues, en què els residents tenen moltes dificultats per aparcar i els veïns i veïnes 
fa temps que la reclamen. A més, apunta que hi van a aparcar els cotxes expulsats 
d’altres zones d’Horta-Guinardó que sí que tenen àrea verda. En conseqüència, sol·licita 
que el Govern municipal del Districte, conjuntament amb la regidora de Mobilitat, impulsi 
la creació d’una àrea verda al barri de la Font d’en Fargues durant aquest mandat. 

El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, en primer 
lloc, indica que el Govern accepta el prec, atès que és conscient de la problemàtica 
d’aparcament en aquesta zona. Així mateix, recorda que els veïns i veïnes de la Font d’en 
Fargues ja reivindicaven la zona verda quan era consellera la senyora Francina Vila, i que 
el Govern d’aquell moment va suggerir que no abordaria aquesta qüestió perquè els 
suposaria un problema greu amb el veïnat dels dos barris que hi ha al costat. 

En aquest sentit, diu que el Govern no només vol posar l’àrea verda a la Font d’en 
Fargues, sinó a la majoria de barris de la ciutat de zona de residents per fomentar el 
transport públic. 

Per acabar, agraeix a Junts per Catalunya que hagi presentat el prec i apunta que el 
Govern ja està estudiant la manera de poder estendre l’àrea verda a tot el Districte. 

La senyora Porcar dona les gràcies al Govern per l’acceptació del prec. Reconeix que 
l’àrea verda és una reivindicació de fa molts anys, però que del 2015 al 2020 han passat 
cinc anys, i les necessitats també són variables. 

El senyor Ortega comenta que quan l’àrea verda de la Font d’en Fargues estigui en marxa 
ja els ho notificaran. 

El prec s’accepta. 

Del Grup Municipal de C’s: 

11. Que des del Districte s’impulsi la plantació de tots els escocells buits i 
s’assenyalin, mentrestant, els més perillosos, així com que es revisi aquells 
punts en els que la vegetació dificulta el trànsit per zones per a vianants. 

Que s’adeqüi la plantilla de treballadors i recursos de Parcs i Jardins a les 
necessitats de gestió dels espais de verd urbà d’Horta-Guinardó. 
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El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, exposa que durant aquests darrers mesos 
amb la pluja abundant i la manca de vianants, a molts llocs d’Horta-Guinardó han crescut 
matolls i herbes sense control. Assenyala també que l’Ajuntament ha impulsat un 
programa de renaturalització de l’espai públic de la ciutat i ha deixat que arbres i plantes 
segueixin el seu curs amb molt poc manteniment, amb l’únic objectiu que augmenti la 
massa verda. Apunta a més que hi ha molts escocells que no tenen arbre. En aquest 
sentit, argumenta que la necessària renaturalització de la ciutat no ha de voler dir reduir el 
manteniment del verd urbà, per tant, que cal que es faci una bona gestió ambiental i que 
hi hagi una plantilla i recursos d’acord amb les necessitats dels espais. 

Per aquest motiu, sol·licita que des del Districte s’impulsi la plantació d’arbres en els 
escocells buits i, mentre no es fa, que se senyalitzin els més perillosos, així com que es 
revisin els punts en què la vegetació dificulta la circulació per zones de vianants, i que 
s’adeqüin la plantilla de treballadors i els recursos de Parcs i Jardins a les necessitats de 
gestió dels espais verds d’Horta-Guinardó. 

El senyor Sergi Perea Marco, conseller de Manteniment de la Via Pública, Infància i 
Turisme, constata que el manteniment dels espais verds s’ha vist afectat tant pel 
confinament com pels efectes del temporal Glòria, i que la pràcticament nul·la intervenció i 
l’alteració del calendari d’actuacions previst ha deixat imatges d’un verd urbà esplendorós. 

Tot seguit, anuncia que el Govern accepta el prec, perquè és una qüestió que ja s’està 
reconduint, amb actuacions com la plantació d’ara fins a final d’any de més de 130 arbres 
en escocells buits, dels 600 que falten, i el 2021 se’n seguiran plantant; la senyalització 
dels punts considerats de risc; la renovació de grups de flors en una àrea de 500 metres 
quadrats, i l’elaboració d’un calendari per desbrossar els solars municipals que ho 
requereixen. 

Respecte a la plantilla de treballadors i als recursos, manté que s’adeqüen en funció de 
les necessitats de cada territori.  

El senyor Ortiz dona les gràcies al conseller per l’acceptació del prec. I comenta que faran 
seguiment de les actuacions en aquesta qüestió.  

S’accepta el prec. 

El president saluda la regidora Francina Vila, que s’ha incorporat al Ple. 

12. Que des del Districte es garanteixi la bona gestió de les zones de càrrega i 
descàrrega mitjançant el control i la vigilància de la GUB. 

 Que s’estudiï, d’acord amb les peticions dels entorns comercials, la implantació 
de places regulades com a Distribució Urbana de Mercaderies (DUM). 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, exposa que les zones de càrrega i 
descàrrega són espais cabdals per a la mobilitat del sector comercial d’Horta-Guinardó, 
per això, una de les mesures per millorar-ne la gestió són les places regulades de 
distribució urbana de mercaderies dins l’àmbit de la regulació global. Afegeix que a la 
ciutat hi ha prop de 9.000 places, tanmateix moltes zones del districte no en tenen. Per 
tant, demana que des del Districte es garanteixi la bona gestió de les zones de càrrega i 
descàrrega mitjançant el control i la vigilància de la Guàrdia Urbana i que s’estudiï, 
d’acord amb les peticions dels entorns comercials, la implantació de les places regulades 
com de distribució urbana de mercaderies. 
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El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, anuncia que 
el Govern accepta el prec, perquè s’ha fet en positiu. 

Puntualitza que les zones de càrrega i descàrrega estan controlades per persones, en 
certa manera, amb rang d’autoritat, però que no són específicament plantilla de la Guàrdia 
Urbana. 

Remarca que per al Govern les zones de càrrega i descàrrega són un element important, 
perquè ajuden i dinamitzen el teixit comercial, per tant, reitera que accepta el prec. 

El senyor Ortiz dona les gràcies al conseller per l’acceptació del prec, atès que recull una 
petició molt reivindicada per part del sector comercial. 

S’accepta el prec.  

Del Grup Municipal de BxCanvi: 

13. Instem el Govern del Districte a fer seguiment que a tots els centres educatius 
(tant públics com concertats i privats) s’implementen les mesures de protecció i 
seguretat adequades per tal de garantir la salut dels infants, professors i 
famílies. 

Que tots els centres educatius, tant públics com concertats, com privats, tinguin 
accés als espais educatius que s’han creat arran de la pandèmia COVID-19 a 
Barcelona ciutat, als espais i edificis públics de la ciutat, com poden ser jardins, 
parcs, biblioteques, etc., quan així ho requereixin els centres educatius (tant 
públics com concertats, com privats), per implementar i garantir les mesures de 
protecció i seguretat enfront de la COVID-19.  

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que fa un mes que els 
nens han començat el curs de manera presencial, i que la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports va aprovar el 14 de setembre de 2020 vetllar per la implantació de 
mesures de prevenció i seguretat a tots els centres educatius de la ciutat, ja siguin 
públics, concertats o privats. Per tant, sol·licita al Govern del Districte que faci seguiment 
a tots els centres educatius –públics, concertats o privats– que s’implementin mesures de 
protecció i seguretat adequades per tal de garantir la salut dels infants, dels professors i 
dels familiars, així com que tots els centres educatius puguin tenir accés als nous espais 
que s’han creat per poder complir les mesures en relació amb la COVID. 

El senyor Pablo Ramos García, conseller d’Educació, Cooperació i Migracions, manifesta 
que el Govern accepta el prec perquè va en la línia del que ja s’està fent: seguiment de 
totes les demandes de gestió de l’espai, retirada de cotxes i ús dels equipaments 
municipals que l’Ajuntament va posar a disposició. 

Afegeix que es va posar a disposició dels centres una sèrie d’espais municipals i finalment 
la demanda no ha sigut tan elevada com es preveia, i que la petició més freqüent ha estat 
la gestió de l’espai públic a l’hora de les entrades i les sortides. 

Reitera que accepta el prec perquè és feina que el Govern ja està fent. 

La senyora Casas dona les gràcies al conseller per acceptar el prec. Espera que se 
segueixi fent el seguiment mentre siguin vigents les mesures per fer front a la pandèmia. 
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El senyor Ramos comenta que, a part de fer el seguiment, políticament des del Govern el 
que es pretén és impulsar que l’educació surti al carrer, que les places, els jardins i els 
parcs siguin una eina educativa més.  

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal de BxCanvi: 

14. Quina campanya de Nadal té previst dur a terme el Govern aquest any 2020 al 
Districte d’Horta-Guinardó? Quines diferències hi haurà respecte a l’any 
anterior? 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que a causa de la 
pandèmia la campanya de Nadal serà diferent, per això pregunta què es preveu fer al 
districte i quines diferències significatives hi haurà respecte a la campanya de l’any 2019. 

El señor Marc Guallar García, conseller d’Esports, Comerç i Mercats, manifesta que la 
principal diferència és la pandèmia de la COVID-19, que alguns diuen que és l’excusa, 
tanmateix el Districte ho intenta gestionar tot, malgrat que és difícil. 

Seguidament, explica que la campanya de Nadal se centrarà a visualitzar i impulsar el 
petit comerç del districte, però que ha de passar per la Taula de Comerç, per tant, que 
poca cosa més pot avançar. En aquest sentit, subratlla que l’equip del Districte està 
treballant perquè els infants puguin rebre Ses Majestats els Reis d’Orient com sempre, 
però tenint en compte les mesures de seguretat per a la COVID-19. 

Per acabar, indica que per la situació d’incertesa es fa difícil concretar quines activitats es 
podran dur a terme en entitats i en equipaments, però que el Districte ajudarà en tot el que 
calgui perquè es puguin fer. 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

15. Proposició aprovada en el Consell Plenari de 7 de maig de 2020 relativa a la 
creació d’una taula social i solidària d’Horta-Guinardó i reforçar les plantilles de 
tots els centres de serveis socials. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMERC-AM, pregunta què s’ha fet i què s’està fent per 
donar compliment a la proposició aprovada en el Consell Plenari de 7 de maig de 2020 
relativa a la creació d’una taula social i solidària, que ara en aquesta segona onada la 
situació encara és més crítica per a moltes famílies, perquè moltes encara no han cobrat 
l’ERTO, l’ingrés mínim vital és un caos i el centres de serveis socials estan saturats. En 
aquest sentit, demana que la resposta no sigui que tot és culpa de la COVID i que no es 
pot fer o que el Districte no té prou competències en serveis socials, atès que la mateixa 
regidora en la seva intervenció ha confirmat que l’Ajuntament sí que pot fer moltes coses 
en relació amb serveis socials. 

La senyora Maria Luisa D’Addabbo, consellera de Cultura, Salut i Serveis Socials, 
manifesta que a partir del mes de maig es van tornar a obrir tots els centres de serveis 
socials del Districte, també presencialment. Recorda que durant la pandèmia el personal 
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de serveis socials ha seguit treballant com sempre, però amb mesures de seguretat i a 
través de l’atenció telefònica. 

D’altra banda, comenta que com a Ajuntament han sol·licitat que s’ampliï la plantilla per 
adequar el personal a les necessitats originades per la crisi sanitària, atès que depèn de 
la Generalitat, igual com l’obertura de nous centres. 

Així també, manifesta que s’han posat en marxa projectes dins el marc de competències 
del Districte per reforçar la xarxa comunitària existent als barris d’Horta-Guinardó, com ara 
el dels casals comunitaris, o l’«Alimenta», que sorgeixen de la necessitat de donar suport 
a les actuacions dels serveis socials, que han augmentat exponencialment durant la crisi.  

El senyor Farin respon que això no és un seguiment a la proposició presentada per 
Esquerra el 7 de maig, perquè no s’ha contestat res sobre cap dels punts. Es pregunta, 
per exemple, si realment el Govern no ha estat capaç d’enviar el tríptic que té l’Ajuntament 
a totes les llars d’Horta-Guinardó, que això només implica cost de repartiment, i si 
realment la resposta al fet que no s’hagi posat una antena de serveis socials a Sant 
Genís, a Montbau o a Can Baró és que és culpa de la Generalitat.  

Insisteix en les paraula de la regidora a l’inici del Ple que serveis socials és competència 
plena de l’Ajuntament, per tant, demana que compleixin allò que es va aprovar entre tots 
els grups, perquè la ciutadania ho necessita, i, a més, al més aviat possible. 

Del Grup Municipal de JxCAT: 

16. Proposició aprovada en el Consell Plenari de 5 de març en relació amb 
l’execució del projecte urbanístic que afecta la pastilla compresa entre els 
carrers Lepant, Torrent de Lligalbé i Padilla. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, exposa que la proposició que va presentar el 
seu grup el 5 de març implicava que el Govern municipal del Districte treballés de manera 
consensuada amb el veïnat el projecte urbanístic que afecta la pastilla compresa entre 
Lepant, Torrent de Lligalbé i carrer Padilla, pel que fa a la zona verda i a la dimensió de la 
promoció privada, que afecta de manera directa l’entrada de llum natural dels edificis 
adjacents de la zona verda. En aquest sentit, relata que el Govern municipal es va 
comprometre amb el veïnat a treballar amb el promotor privat per trobar solucions a 
aquesta qüestió i a vetllar perquè els habitatges públics previstos tampoc limitin l’entrada 
de llum natural als habitatges ja existents. Malgrat tot això, assenyala que ni els grups 
municipals ni els veïns i veïnes tenen notícies de l’estat de les negociacions. Per aquest 
motiu, reclama que l’Ajuntament informi sobre les gestions que ha realitzat amb els 
promotors privats per intentar garantir l’interior verd i l’entrada de llum dels edificis de la 
zona, així com sobre l’estat actual de la zona verda i dels equipaments públics projectats. 

La senyora Carme García Lores, consellera de Gent Gran i Diversitat Funcional, Promoció 
Econòmica i Ocupació, respon que després d’uns mesos d’aturada tècnica dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament, en aquests moments s’està treballant amb els propietaris la 
possible modificació del projecte privat dels pisos de Torrent de Lligalbé. En aquest sentit, 
referma el compromís de la regidora d’informar el veïnat quan hi hagi un treball més 
avançat i després fer les modificacions adients per trobar una solució adequada per a la 
ciutat i per a les veïnes i  veïns de la zona. 

El senyor Vives critica que després d’un any i mig només hi ha promeses, però cap 
calendarització que ajudi a donar tranquil·litat al veïnat. Per tant, demana que deixin de fer 
promeses i que aportin solucions en un termini raonable i que informin els grups de 
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l’oposició i els veïns i veïnes dels terminis i de quan es farà tot aquest conjunt d’acords, o 
de quan s’iniciaran les negociacions, en cas que encara no s’hagin iniciat. 

Del Grup Municipal de C’s: 

17. Informació en relació amb el prec acceptat en el Plenari de 7 de maig de 2020 
relatiu al requeriment al Consorci de Serveis Socials i a la Generalitat per a què 
remetin informe exhaustiu sobre la situació de totes les residències del Districte 
de gent gran i de persones amb algun tipus de discapacitat. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, demana que s’informi els grups sobre les 
gestions realitzades per donar compliment al prec acceptat el 7 de maig de 2020 i quin 
tipus d’accions de seguiment, d’informació actualitzada té el Districte sobre la situació de 
les residències a Horta-Guinardó. 

La senyora Maria Luisa D’Addabbo, consellera de Cultura, Salut i Serveis Socials, 
aprofitant aquest seguiment, manifesta que vol completar la resposta al conseller 
d’Esquerra Republicana, i diu que l’Ajuntament i els serveis socials mai han deixat la gent 
abandonada i que els projectes que s’han impulsat són recursos a disposició de la 
ciutadania que els necessiti. Defensa que s’han gastat més del 200% en ajudes socials. 
Afegeix també que s’han obert centres per a gent sense llar. 

Pel que fa a les residències, respon que ja han demanat la informació a les 
administracions competents i s’ha organitzat la Taula de Residències de Gent Gran, que 
és un espai participatiu en què hi assisteixen els grups municipals, totes les entitats que 
vulguin i representants del Consorci de Serveis Sanitaris de Barcelona i de l’Institut Català 
de la Salut. En aquest sentit, comenta que a la primera reunió de la taula el Govern va 
sol·licitar als representants de l’Institut Català de la Salut les dades actualitzades del 
districte, de les quals es van comprometre a informar a la segona sessió. 

Convida a tothom a participar en el espais participatius que ja existeixen al Districte i en 
els quals es poden compartir i aconseguir aquestes dades. 

D’altra banda, informa que aviat es tornarà a convocar la Taula de Persones amb 
Discapacitat i la Taula de Residències de Gent Gran, que són espais en què participen 
representants de les administracions competents que poden aportar les dades que es 
reclamen, les quals ja es van sol·licitar oficialment. 

El senyor Ortiz diu que estaran a l’espera de notícies i demana que tan bon punt tinguin 
les dades les passin als grups de l’oposició. Destaca que malgrat que en el Plenari no 
s’hagi tractat el tema de les residències, perquè sembla que en aquesta segona onada la 
incidència en aquests equipaments no és tan greu com a la primavera, és important 
treballar-lo. 

Així mateix, demana que hi hagi més sessions de la Taula de Residències per poder fer la 
feina a què tots els grups es van comprometre. 

La senyora D’Addabbo reitera que aviat els grups rebran la convocatòria de la segona 
sessió de la Taula de Residències per seguir treballant aquesta qüestió i anar concretant 
més propostes. 

E) Mocions 
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F) Declaracions institucionals 

El president anuncia que a continuació llegirà les intervencions que han enviat els 
ciutadans i ciutadanes a través de l’aplicació, les quals queden fora de l’ordre del dia. 

Intervenció del senyor Miguel Sánchez Castro: 

«Reitero la queja ya expuesta en el último Consell de Distrito relativa a la facilidad con 
que se favorece la creación de grupos a altas horas de la madrugada alrededor de los 
pequeños supermercados 24 horas, con gritos, peleas, sin medidas anti-COVID, etc. La 
respuesta de la regidora fue que la licencia corresponde a la Generalitat –cierto–, y ¿la 
obligación de velar por la convivencia ciudadana, respeto al silencio, consumo de alcohol 
en la vía pública? ¿Dónde está la Guardia Urbana? En el cruce de Ronda Guinardó - 
Segle XX, con dos comercios abiertos 24 horas no aparecen nunca. Envié dos fotografías 
a la regidora por el mail el pasado día 20 de setiembre sin haber obtenido respuesta, y el 
botellón sigue funcionando. ¿Cuál debe ser el próximo paso que se espera de los 
vecinos?» 

Intervenció de la senyora Isabel Noto Igual: 

«Informació relativa al Pla urbanístic Teixonera 2 i ús indegut espai públic per grups de 
més de sis persones.» 

Intervenció del senyor Jordi Mitjana Farré: 

«Donada la situació que s'ha creat al barri del Carmel amb la zona verda de la Vall 
d'Hebron - La Clota, sobretot a la plaça de la Clota, avinguda Martí Codolar i avinguda 
Cardenal Barraquer, que molts veïns del nostre barri davant de la mancança 
d'aparcament, tant de pàrquings a edificis com als carrers, aparcaven als diferents carrers, 
a pesar de la llunyania de l'espai. Esta contemplat que es pugui aparcar en aquesta zona 
pels veïns del Carmel ampliant la zona cap al Carmel?» 

Intervenció del senyor Eduard Parera Martínez: 

«Durant la primera trobada de la Taula de Mobilitat del passat juliol, la regidora del 
Districte va comentar de trobar-nos en la propera taula durant el mes de setembre. Ja 
estem al mes d’octubre i aquesta trobada no s’ha realitzat, però tampoc se’ns ha 
comunicat cap data futura. Per això, en agradaria saber el dia i l’hora i conèixer els motius 
pels quals no es fa.» 

Intervenció del senyor Ricard Parra Sans: 

«Els veïns i veïnes que vivim a la vora de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya demanem 
algun tipus de control de la velocitat dels vehicles que van de muntanya a mar per la 
mateixa avinguda des de la plaça Botticelli fins a la plaça de l’Estatut, perquè és una 
autèntica autopista. Els que portem els petits a l’escola Pau Casals veiem molt de perill. 
En lloc de posar un control de velocitat al túnel de la Rovira, on no hi ha un perill directe 
respecte als veïns i veïnes, no seria més útil per a la ciutadania posar aquest control a 
l’avinguda de l’Estatut? Faran res al respecte? Moltes gràcies.» 
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Intervenció del senyor Joan Cuevas Gómez: 

«Bona tarda. Voldríem saber com avança el projecte de carril bici al passeig Maragall, 
infraestructura imprescindible per poder circular amb seguretat i cohesionar els nostres 
barris. Voldríem demanar que quan es faci el projecte hi hagi consens amb els veïnes i les 
entitats ciclistes de la ciutat. També voldríem saber si hi ha previstes algunes mesures de 
pacificació per reduir la velocitat a tot el passeig i, per tant, millorar en seguretat i reduir el 
soroll al que es veuen sotmesos dia i nit molts veïns. Moltes gràcies.» 

Intervenció del senyor Pedro Juárez Romero: 

«Las calles Polonia y Baró de Sant Lluís no cuentan con alcantarillado público, sino que 
deben conectarse a una red longitudinal privada que data de los años veinte del siglo 
pasado, cuando se urbanizó la zona. Dicho sistema está totalmente obsoleto y tiene una 
capacidad insuficiente para todos los vecinos de las calles Polonia y Baró de Sant Lluís, lo 
que origina una multitud de problemas de atascos e inundaciones a los vecinos. Los 
técnicos del ayuntamiento reconocen la deficiencia de dicha red, y que debe ser el 
Ayuntamiento quien debe sustituir y dotar a la zona de una red de alcantarillado pública, 
moderna y eficiente. Igualmente, señalan que está previsto llevar a cabo, pero sin fecha 
de ejecución. ¿Se va a realizar la obra? ¿Cuándo?» 

La regidora respon al senyor Sánchez Castro que qui concedeix les llicències per als 
establiments de 24 hores és la Generalitat i que la responsabilitat de controlar l’entorn i 
que no es facin «botellons», efectivament, és de la Guàrdia Urbana. 

D’altra banda, li dona les gràcies pel correu electrònic que li va enviar i comenta que 
encara no li ha contestat perquè està pendent de resposta de la Guàrdia Urbana sobre 
l’actuació especial que li va demanar en aquella zona, tal com està fent a tota la ciutat pel 
que fa al control nocturn, especialment en aquests moments. 

Apunta que li enviarà la quantitat de multes que s’han posat i quantes actuacions s’han fet 
a l’entorn en concret. Reconeix que si persisteix el problema significa que no és suficient 
el que s’està fent i que cal continuar cercant solucions. 

Seguidament, desitja a la senyora Isabel Noto que ja estigui més recuperada. Li contesta 
que durant aquest mandat no està previst portar a terme el projecte de Teixonera 2, i que 
ja li explicarà personalment el perquè. 

Respecte a la pregunta del senyor Jordi Mitjana, reconeix que amb el tema de l’àrea verda 
de Vall d’Hebron - La Clota s’ha generat un cert problema a l’entorn de Teixonera i Carmel, 
per això, comenta que s’ha fet una zona de desbordament, és a dir, veïnat afectat per 
l’àrea verda, especialment de la Teixonera i d’Horta, poden aparcar a l’entorn de l’àrea 
verda 29. 

Així mateix, assenyala que espera que en el proper Consell de Barri s’arribi a un acord, i 
l’any vinent es pugui fer de manera unificada Teixonera, Carmel i Vall d’Hebron. Diu que 
encara ho ha de parlar amb les associacions de veïns i veïnete, però que personalment 
creu que és la millor opció. 

A continuació, agraeix la participació activa del senyor Eduard Parera, especialment a 
favor de la bicicleta. Li fa saber que la data de la propera Taula de Mobilitat és el dia 23 de 
novembre, a les set de la tarda. 
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Tot seguit, respon al senyor Ricard Parra que el tema de la velocitat la preocupa 
especialment, també en l’àmbit de ciutat, perquè considera que a Barcelona en general es 
condueix massa ràpid, cosa que va en contra del vianant i d’altres col·lectius com ciclistes 
i motoristes. 

En aquest sentit, manifesta que vigilaran, juntament amb la Guàrdia Urbana, l’excés de 
velocitat a l’avinguda de l’Estatut, especialment a les hores d’entrada i sortida de l’escola 
Pau Casals. Esmenta que el Govern s’està plantejant posar un radar pedagògic en aquest 
entorn, més enllà dels controls puntuals que pugui fer-hi la Guàrdia Urbana. 

Pel que fa al carril bici del passeig Maragall, contesta al senyor Joan Cuevas que és una 
les dues opcions que s’estan estudiant i la que els tècnics de Mobilitat veuen més viable, 
tanmateix encara no se sap quan es podrà fer. 

Després, confessa al senyor Pedro Juárez que desconeixia la problemàtica que planteja 
referent a les connexions amb el clavegueram públic i es compromet a estudiar-ho 
atentament, perquè per ella és prioritari que necessitats dels anys vuitanta estiguin 
solucionades l’any 2020. 

Per acabar, diu a la senyora Valentina que estan estudiant el passeig Maragall en conjunt, 
que la velocitat és un tema que preocupa el Govern, per la qual cosa s’ha elaborat un pla 
per reduir la velocitat de la ciutat, amb mesures pedagògiques, recursos per adequar 
l’espai públic i mesures vinculades a les sancions. Insisteix que s’actua de manera global 
en tota la ciutat, però especialment en els llocs on hi ha un nombre més elevat de 
sinistres. 

El president dona les gràcies a tothom per haver-se cenyit al temps d’intervenció i lamenta 
que per les circumstàncies actuals no sigui possible l’assistència de públic a la sala. A 
més, demana responsabilitat i solidaritat a tothom en les properes setmanes i que es 
respectin les mesures per prevenir la COVID, atès que, lamentablement, s’observa una 
tendència ascendent de la reproducció del virus. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21.00 h. 

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