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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 14 
Data: 7 d’octubre de 2021 
Caràcter: ordinari 
Horari: 18.04 a 20.52 h  
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó 
 
Assistents 
  
President 
Max Zañartu Plaza (GMDERC-AM) 
 
Regidora del Districte 
Rosa Alarcón Montañés (GMDPSC) 
 
Regidors i regidores adscrits  
Laura Pérez Castaño (GMDBComú-E) 
 
 
Consellers i conselleres  
Maria Luisa D’Addabbo (GMDBComú-E)  
Pablo Ramos García (GMDBComú-E) 
Diego Hernández Gracia (GMDBComú-E) 
Elena Tarifa Herrero (GMDBComú-E)  
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E) 
Ricard Farin Sanz (GMDERC-AM) 
Magna Martín Andrés (GMDERC-AM) 
Laura Pi Ledesma (GMDERC-AM) 
Xavier Reig Robledo (GMDERC-AM) 
Xavier Simó Esparrich (GMDERC-AM) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC)  
Carmen García Lores (GMDPSC)  
Marc Guallar García (GMDPSC) 
Raül Ortega Serrano (GMDPSC) 
Sergi Perea Marco (GMDPSC)  
Maria del Carme Cánovas Manzano (GMDJxCAT)  
Arnau Vives Juan (GMDJxCAT)  
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDCs)  
Milagros Casas Rodríguez (GMDBxCanvi) 
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Andrea Prange 

Gerent 
Eduard Vicente Gómez 

Desenvolupament de la sessió 
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El president obre la sessió plenària i dona la benvinguda a tothom.  
 
A.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions ordinària i extraordinària del dia 8 de juliol 
de 2021 

B.-  Part Informativa 
1. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici. 
 
1.1. Devolucions Dipòsits 
 

Data  Creditor           Import    Dipòsit  
 
1 23/6  Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A  795,62 € 07020005 
   Restitució vorera c/ Mas Casanovas, 46 
 
2 30/6  Antonio Juan Tejero      683,87 € 113.199 
   Llicència d’obres c/ Pere Costa,17 
 
3 14/7  Manuel López Méndez               1040,28 € 07030095 
   Restitució vorera c/ Amèrica, 24 
 
4 “  Serveis Neteja i Manteniment Marena               629,40 € 07010155 
   Restitució vorera c/ Taxdirt, 49 
 
5 21/7  Abel Romero Romero             81,25 € 072114 
   Restitució vorera c/ Samaniego, 28 
 
6 28/7  Laminer 99 S.L       3.515,75 € 110.922 
   Reposició elements urbanístics c/ General Mendoza, 31 
  
7 “  Juan Costa Escatino         122,47 € 070661 
   Restitució vorera c/ Rubió i Ors, 28 
 
8 “  Rafael Garcia Arreciado           557,72 € 07010257 
   Restitució vorera c/ Mascaró, 61 
 
9 1/9  Miguel Angel Mateo Tapia     1.202,39 € 110161 
   Reposició elements urbanístics c/ Vent 8B 
 
10 7/9  Miguel Angel Mateo Tapia     2.779,70 € 110158 
   Gestió de residus construcció c/ Vent 8B 
 
11 8/9  Vilmar Plus, SL       5.273,51 € 111.676 
   Gestió de residus construcció Montserrat Casanovas, 204 
 
12 “  Vilmar Plus, SL       2.009,00 € 111.675 
   Reposició elements urbanístics Montserrat Casanovas, 204 
 
13 15/9  Edysa 2012, SL       1.340,00 € 110.089 
   Reposició elements urbanístics c/ Josep Serrano, 52 
 
14 “  Edysa 2012, SL       1.810,82 € 110.088 
   Gestió residus construcció c/ Josep Serrano, 52 
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1.2.     Dietes Consellers 
 
 Data  Creditor Import       Cod.Eco. 
 
1 5/7 Maria Luisa D’Addabbo  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny  
 
2 “ Raül Ortega Serrano  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
3 “ Marc Guallar Garcia  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
4 “ Magna Martin Andrés  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
5 “ Xavi Reig Robledo  500,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
6 “ Diego Hernández Gracia  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
7 “ Sergi Perea Marco  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
8 “ Xavier Simó Esparrich  500,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
9 “ Pablo Ramos Garcia  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juny 
 
10 23/7 Maria Luisa D’Addabbo  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol  
 
11 “ Raül Ortega Serrano  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
 
12 “ Marc Guallar Garcia  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
 
13 “ Magna Martin Andrés  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
 
14 “ Xavi Reig Robledo  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
 
15 “ Diego Hernández Gracia  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
 
16 “ Sergi Perea Marco  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
 
17 “ Xavier Simó Esparrich  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
 
18 23/7 Pablo Ramos Garcia  1.000,00 €  230.01 
  Dietes assistència sessions mes de juliol 
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1.3.    Responsabilitat patrimonial 
 

Data  Interessat 
 

 
1 7/7  CCPP Calderón de la Barca, 58 
   Estimar parcialment 
 
2 “  Maria Dolores Parra Garcia 
   Desestimar 
 
3 21/7  Estefania Tamara Rivera Toala 
   Tenir per desistida 
 
4 “  Adrià Bagaria Igualador 
   Desestimar 
 
5 28/7  Pilar Avila Roche 
   Tenir per desistida 
 
6 “  Susanna Borsot Esparbe 
   Desestimar 
 
7 1/9  Laarbi Koubaa Koubaa 
   Desestimar 
 
8 “  Rosa Maria Terol Casanova 
   Desestimar 
 
9 “  Susanna Frías Garret 
   Desestimar 
 
10 “  Ana Bernal Arquinbau 
   Desestimar 
 
11 “  Sarai Alcaraz Espin 
   Desestimar 
 
12 “  Mª Dolors Amalrich Subirana 
   Desestimar 
 
13 “  Jaime Lozano Romero 
   Desestimar 
 
14 “  Andreu de la Rosa de Diego 
   Desestimar 
 
15 8/9  Antonia Navas Peinado 
   Desestimar 
 
16 “  Tamara Jimenez Bernal 
   Desestimar 
    

 
 

Es dona per comunicat 
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2. Informe de la Regidora del Districte. 

 
 
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, el Pla de millora urbana per a la recuperació dels paràmetres de la normativa 13b al 
solar situat al carrer Segle XX, 3-5; promogut per Fesol Oval, S.L. 

 
S’APROVA per UNANIMITAT amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-
AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi. 
 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 

c) Mocions. 
 
 
D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 

Grup municipal d’ERC-AM 

4. El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó insta al govern del districte a:  
 

1. Realitzar una revisió bianual de les necessitats d’adequació de les diferents zones d’ús 
compartit i espais per a gossos d’acord amb el cens corresponent a cada barri i en consens 
amb les associacions i entitats veïnals i animalistes del territori. 

 
2. Estudiar, conjuntament amb el veïnat, la reubicació o millora de les àrees d’esbarjo de 

Frederica Montseny i dels Jardins Jaume Planes i Alemany. 
 
3. Millorar i augmentar la freqüència de la higienització i el manteniment de les àrees d’esbarjo 

evitant la utilització de productes nocius. 
 
4. Crear al llarg d’aquest mandat alguns espais amb estimulació mental natural (plantes 

aromàtiques autòctones, diferents tipus de sòl, desnivells, obstacles visuals, espais d’aigua) 
 
5. Aprofitar les actuacions de millora de les àrees d’esbarjo i Zones d’Usos Compartits per crear 

espais d’ombra, on encara no hi hagi, i a cercar solucions amb Parcs i Jardins per solucionar 
els problemes d’inundacions de les fonts i que es millorin els tancaments perimetrals en 
relació a l’estructura, l’alçada i el material a les àrees d’esbarjo. 
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6. Impulsar una campanya per fer pedagogia als veïns i les veïnes amb gos del districte sobre 
el passeig de qualitat i el civisme. 

 
S’APROVA per UNANIMITAT amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-
AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi. 
 
 

Grup municipal de PSC 

5. El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:  
 

- Aprovar el Pla de millora de Montbau (2021-2027) consensuat amb l’AVV de Montbau, que 
s’annexa amb aquesta proposició.  

-  Proposar la incorporació del barri en la pròxima edició del Pla de Barris.  
-  Instar al Govern del Districte, en els mandats compresos, a desenvolupar i dur a terme el Pla 

de millora de Montbau. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-
AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi. 
 
 

Grup municipal de Junts x Cat 

6. Que el govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte d’Horta-Guinardó de 
desembre de 2021, una mesura de govern orientada a la promoció de la llengua catalana entre 
els joves del districte tenint en compte els entorns educatius, culturals i comercials.  

 
Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús del català als 
entorns prèviament mencionats i els indicadors amb els quals es mesurarà el seu impacte, amb 
l’objectiu de revertir la situació que es viu al conjunt de la ciutat pel que fa a l’ús habitual de la 
llengua catalana. 

 
NO S’APROVA amb el vot favorable de GMDERC-AM, GMDJxCat, l’abstenció de GMDCs, i el vot 
desfavorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDBxCanvi. 

 

Grup municipal de Cs 

7. Que el Districte d’Horta-Guinardó insti al Departament de Salut de la Generalitat i al Consorci 
Sanitari de Barcelona (CSB), mitjançant tots els medis polítics i comunicatius necessaris: 

 
Al compliment dels compromisos de planificació, finançament i inversió en tots els projectes 
pendents dels centres d’atenció primària (CAP), així com els serveis socials del districte. 
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Que CatSalut aporti i reforci tots els recursos de personal i econòmics necessaris pel correcte 
funcionament dels serveis d’atenció primària al Districte i amb l’objectiu del restabliment 
complert d’una atenció presencial. 

 
Que s’impulsi i millorin tots els serveis i canals de comunicació, participació i transparència dels 
gestors d’atenció primària de cada centre amb els usuaris. 

 
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDCs, GMDBxCanvi i 
l’abstenció de GMDERC-AM i GMDJxCat. 

 
Grup municipal de Bcn x Canvi 

8. Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó a que inclogui per les properes convocatòries del 
Fons Extraordinari d'Ajuts d’Emergència Social d'infància 0-16, els barris del districte Horta-
Guinardó, com a beneficiaris del xec addicional de 200 REC (200€), per poder fer les compres 
als comerços de proximitat, per les famílies que compleixin els requisits d’aquest xec 
extraordinari, i que compleixin també els requisits del Fons Extraordinari d'Ajuts d’Emergència 
Social d'infància 0-16. 

 
Tanmateix, això afavoreix la recuperació econòmica del comerç de proximitat, que encara 
pateix les conseqüències de la crisi econòmica provocada per la pandèmia COVID-19. 

 
NO S’APROVA amb el vot favorable de GMDJxCat, GMDCs, GMDBxCanvi, l’abstenció de 
GMDERC-AM, i el vot desfavorable de GMDBComú-E i GMDPSC-CP.  

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 
c) Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 

9. Que el govern del districte presenti un document explicant com es reforçarà el servei de neteja 
a Horta-Guinardó, quines actuacions es duran a terme per garantir el manteniment de l’espai 
públic i amb quants recursos humans i pressupostaris comptarà. 

S’accepta 

10. Que el govern del Districte d’Horta-Guinardó convoqui la Taula de treball sobre la ‘Superilla’ 
d’Horta abans de finals d’aquest any 2021, on s’informi de les valoracions tècniques 
efectuades després de la 2a fase d’actuacions, i es faci retorn i justificació de la viabilitat o no 
d’incorporar propostes ja fetes pel veïnat per la millora de la ‘Superilla’, com la instal·lació de 
pilona retràctil al c/Fulton, millora de la senyalització, del manteniment i la seguretat de la 
zona, així com mesures per alleugerir les molèsties que pateixen diàriament el veïnat i comerç 
del C/Tajo i Bda. de La Plana per l’augment de trànsit i els embussos. 

 
S’accepta 
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Grup municipal de Junts x Cat 

 
11. Que el Govern Municipal informi de la calendarització de les obres de remodelació del Mercat 

d’Horta, de les gestions que es realitzaran per garantir el subministrament elèctric als 
comerços de l’entorn del mercat un cop aquest es tanqui per executar les obres i que 
s’informin dels usos previstos que se li donarà a la carpa un cop els paradistes puguin tornar 
al mercat. 

 
No s’accepta 
 
12. Que el govern del districte informi de les gestions realitzades per vetllar pel correcte i continuat 

funcionament de l’ascensor inclinat de la Davallada dels Gallecs i que adquireixi el compromís 
d’exigir, en cas de ser necessari, responsabilitats a l’empresa que en gestiona el manteniment 
fins a garantir el correcte funcionament d’aquest servei. 

 
S’accepta 

Grup municipal de Cs 

13. Que el govern del districte presenti abans del primer plenari de 2022 als grups municipals 
d’aquest Consell Plenari, la planificació per a l’adaptació d’espais de joc inclusius, segurs i 
accessibles per a tots els menors i adolescents en cada barri d’Horta-Guinardó, així com que 
es certifiqui que totes les àrees noves o reformades compleixin amb aquests requisits 

 
S’accepta. 
 
14. Que s’informi en aquest plenari sobre els projectes presentats als fons Next Generation per 

part de l’Ajuntament de Barcelona i que tinguin una inversió directa en el districte i si el 
cobriment de la Ronda de Dalt es troba entre els projectes escollits. 

 
S’accepta. 
 

Grup municipal de Bcn x Canvi 

 
15. Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, justament amb el Districte de Sant Martí 

(perquè és una cruïlla limítrof entre els dos districtes) i la Regidoria de Mobilitat, a realitzar un 
projecte de millora en senyalització pel carril bici situat a la cruïlla del Passeig Maragall amb el 
carrer Sant Antoni Maria Claret, instal·lant un semàfor exclusiu per carril bici a l'alçada del 
CAP MARAGALL. 
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Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó que tingui en compte les propostes veïnals, dels 
usuaris dels carrils bicis, de les diferents entitats i associacions, i els demés grups municipals, 
per poder elaborar aquesta proposta millora semafòrica a l’esmentada cruïlla. 

 
S’accepta. 
 
 
16. Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, donat que aposta per la millora de la mobilitat i 

accessibilitat als carrers del nostre districte, a realitzar un projecte d'ampliació i millora de la 
vorera de l’avinguda Jordà, en el tram comprès entre els carrers Judea i Getsemaní, costat 
Llobregat, al barri de Sant Genís dels Agudells, tal i com demanen els veïns del barri, i tal i 
com s’ha demanat també a través dels pressupostos participatius. 

 
Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, que elabori aquest projecte tenint en compte el 
projecte presentat a través dels pressupostos participatius. 

 
Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó que tingui en compte les propostes veïnals, de 
les diferents entitats i associacions, i els demés grups municipals, per poder elaborar aquesta 
proposta d’ampliació i millora de la vorera de l’avinguda Jordà al barri de Sant Genís dels 
Agudells. 

 
S’accepta. 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Grup municipal d’ERC-AM 

17. Que s’informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la proposició relativa a seguretat 
i Prevenció al districte, presentada pel GMERC i aprovada en el Consell Plenari d’octubre de 
2020. 

 
Es dona per tractat. 

 

Grup municipal de Junts x Cat 

18. Que el govern del districte informi de les gestions realitzades per liderar, amb la participació 
real i efectiva dels veïns i veïnes, Associacions de Famílies, entitats del barri i Grups 
Municipals la solució per donar resposta a les necessitats d’equipaments del barri de la Vall 
d’Hebron. 

 

Es dona per tractat. 
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Grup municipal de Cs 

19. Que es doni a conèixer mitjançant un informe la relació de gestions i accions realitzades per a 
donar compliment al prec acceptat en la sessió plenària d’octubre de 2020 en relació al verd 
urbà del districte. 

Es dona per tractat. 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
 
 

I sense més assumptes que tractar, el president aixeca la sessió a les 20.52 h 
 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria,   Vist i Plau 
          El president, 
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