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Acta del Consell Plenari 

 

Identificació de la sessió  
Núm.: 18 
Data: 12 de juliol de 2018  
Caràcter: ordinari  
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Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó  
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President  
Jaume Collboni Cuadrado (GMDPSC-CP)  
 
Regidors adscrits  
Santiago Alonso Beltrán (GMDCs)  
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Joan Cela Ollé (GMDBComú-E)  
Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E)  
Beatriz Martínez Alonso (GMDBComú-E)  
Elena Tarifa Herrero (GMDBComú-E)  
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E)  
Pau Gonzàlez Val (GMDBComú-E)  
Lina Huélamo Soriano (GMDDemòcrata)  
Albert Pérez Garro (GMDDemòcrata)  
Susanna Porcar Portela (GMDDemòcrata)  
Gonzalo Puelles García (GMDDemòcrata)  
Javier Edrosa Pérez (GMDCs) 
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDCs)  
Ricard Farin Sanz (GMDERC-AM) 
Xavier Reig Robledo (GMDERC-AM)  
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP)  
Núria Galán Orriols (GMDPSC-CP)  
Manuel Conde García (GMDPPC)  
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC)  
David Mar Alonso (GMDCUP-PA) 
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria accidental  
Andrea Prange  
 
Gerent  
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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió. 
 
Tot seguit informa que llegirà un text referent a l’entrada en vigor de la nova normativa 
de protecció de dades personals i també adverteix que es tanca el termini per demanar 
paraules per a la sessió d’avui. Assenyala que s’han sol·licitat força intervencions. 
 
A sol·licitud de la secretària, llegeix el text sobre la nova normativa de protecció de 
dades: s’informa les persones assistents que la sessió és gravada i es difon per 
streaming (el cartell de l’entrada de la sala així ho indica); la zona habilitada per al 
públic assistent és una zona d’ombra i la zona de gravació, i que surt públicament, és 
la situada on hi ha el micròfon; les persones assistents que se situïn a la zona de 
gravació, que coincideix amb la d’intervenció, si no han expressat el contrari al full 
d’intervenció, donen el seu consentiment explícit al tractament de la seva imatge 
(gravació de la veu, nom i cognoms, si es diuen en veu alta). 
 
 
A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de maig de 2018 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
B) Part informativa 
 
 
a) Cartipàs 
 
 
1. Presa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Javier Edrosa Pérez, del 

Grup Municipal de Cs 
 
El president llegeix el Decret d’Alcaldia, de 28 de juny de 2018, pel qual es nomena el 
senyor Javier Edrosa Pérez membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó. Manifesta que el conseller ha donat compliment als requisits previstos a la 
normativa vigent i que està assabentat del règim de prohibicions i incompatibilitats que 
estableix l’ordenament jurídic en vigor. 
 
Pregunta al conseller si l’afecta alguna prohibició o incompatibilitat per a l’exercici de 
càrrecs públics, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. 
 
El senyor Javier Edrosa respon que no. 
 
El president enuncia la fórmula per jurar o prometre el càrrec. 
 
El senyor Edrosa jura el càrrec. 
 
El president dóna la benvinguda al nou conseller. 
 
El Consell se n’assabenta. 
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2. Presa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Ricard Farin Sanz, del 
Grup Municipal d’ERC 

 
El president llegeix el Decret d’Alcaldia, de 28 de juny de 2018, pel qual es nomena el 
senyor Ricard Farin Sanz membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó. Manifesta que el conseller ha donat compliment als requisits previstos a les 
normes de funcionament del Districte i al règim de prohibicions i incompatibilitats que 
estableix l’ordenament jurídic vigent. 
 
Pregunta al conseller si l’afecta alguna prohibició o incompatibilitat. 
 
El senyor Ricard Farin respon que no. 
 
El president enuncia la fórmula per jurar o prometre el càrrec. 
 
El senyor Farin promet el càrrec per imperatiu legal, per la llibertat dels presos i preses 
polítiques, pel retorn de les exiliades i per uns Països Catalans socialistes, feministes i 
republicans. 
 
El president dóna la benvinguda al nou conseller. 
 
El Consell se n’assabenta. 
 
 
3. Presa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. David Mar Alonso, del 

Grup Municipal de la CUP - Capgirem Barcelona 
 
El president llegeix el Decret d’Alcaldia, de 28 de juny de 2018, pel qual es nomena el 
senyor David Mar Alonso membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, 
en substitució de la senyora Ariadna Aparicio Baró. Manifesta que el conseller ha 
donat fe del compliment dels requisits previstos en les normes reguladores i que està 
assabentat del règim de prohibicions i incompatibilitats que se li aplica de conformitat 
amb el que estableix l’ordenament jurídic. 
 
Pregunta al conseller si està afectat per alguna prohibició o incompatibilitat per a 
l’exercici d’aquest càrrec. 
 
El senyor David Mar respon que no. 
 
El president enuncia la fórmula per jurar o prometre el càrrec. 
 
El senyor Mar jura el càrrec per imperatiu legal, sense lleialtat a una institució caduca i 
antidemocràtica i amb l’única lleialtat al poble de Catalunya. 
 
El president dóna la benvinguda al nou conseller. 
 
El Consell se n’assabenta. 
 
 
4. Donar compte de la resolució del conseller tècnic, de 4 de juliol de 2018, 

d’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller del Grup Municipal 
de Cs Sr. Javier Edrosa Pérez 

 
El president llegeix la resolució del conseller tècnic que, de conformitat amb l’article 
17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes i l’acord del Plenari 
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del Consell Municipal, de 14 de juliol de 2015, estableix el règim de dedicació parcial 
del 75% del senyor Javier Edrosa, del Grup Municipal de Cs, amb efecte a partir del 12 
de juliol de 2018, i que en dona trasllat a la Gerència de Recursos Humans i 
Organització perquè porti a terme els tràmits adients per donar-lo d’alta a la Seguretat 
Social. 
 
El Consell se n’assabenta. 
 
 
b) Despatx d’ofici 
 
5. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici que s’adjunta 

com a annex 
 
Pel que fa a les resolucions (dietes de consellers, devolucions de dipòsits i qüestions 
de responsabilitat patrimonial) incloses en el despatx d’ofici que s’ha facilitat com a 
annex, el president demana si algun dels consellers o conselleres hi ha de fer alguna 
observació. No se n’expressa cap. 
 
El Consell se n’assabenta. 
 
 
c) 6. Informe del Govern del Districte 
 
El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic del Districte, en nom del Govern, 
comença, tot i que no és habitual parlar-ne al principi, agraint la feina de les desenes i 
els centenars de persones que durant els darrers mesos han organitzat les festes 
majors dels barris, una mostra d’activitat, cultura, lleure i educació. Recorda que ja 
s’han celebrat gairebé totes les festes i que només queden les de la Clota, el cap de 
setmana del 20 de juliol, i les d’Horta i Montbau, tornant de vacances. Posa en valor 
aquesta tasca organitzativa i convida els veïns i veïnes a assistir a les activitats dels 
seus barris. 
 
Així mateix, remarca la commemoració, el 20 de juny, del Dia del Refugiat, mitjançant 
una activitat conjunta amb el Servei de Convivència que va servir per posar èmfasi en 
la necessitat d’establir vies segures per apostar per una ciutat refugi, i que va incloure 
la inauguració d’una exposició a la Seu del Districte que s’ha pogut visitar fins al dia 
del Consell Plenari. 
 
Destaca també l’Enfutbola’t, una activitat de país, de la Federació Catalana de Futbol, 
que es va celebrar al Martinenc, al Club de Futbol del Guinardó: més de 500 persones 
amb algun tipus de discapacitat s’hi van aplegar per disputar partits de futbol.  
 
Es mostra molt satisfet per l’entrada en funcionament, el 17 de juliol a la ronda del 
Guinardó, del MartiCoffee, una cafeteria que ha de servir com a espai de formació, 
ocupació i entrada a l’ocupabilitat, dins del marc del Pla de desenvolupament 
econòmic, i que serà gestionada per la Fundació Jovent - Martí Codolar. 
 
Posa en relleu la celebració, durant els darrers mesos, del centenari del parc del 
Guinardó, una de les joies verdes del districte: a banda de les activitats que ha anat 
generant el grup de treball corresponent (com ara «La Font del Cuento s’omple de 
contes»), s’ha posat sobre la taula la necessitat de renovar aquest espai. En 
consonància amb això, anuncia que, avui mateix, la Comissió de Govern de la ciutat 
ha aprovat una inversió de més d’un milió i mig d’euros per rehabilitar-lo i fer-hi els 
arranjaments necessaris, tant a la part monumental com a la forestal. 
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Respecte a l’educació, explica que enguany hi ha hagut problemes a l’hora d’introduir 
les matrícules i que, per tant, encara no disposen de dades definitives. Tanmateix, 
afirma que, en l’àmbit de la ciutat, el 99% de les famílies han aconseguit plaça de P3 
en alguna de les opcions demanades, que en el 92% dels casos ha estat a la primera 
opció, i que totes les famílies que han demanat només un centre públic l’han rebut. 
Afegeix que s’ha ampliat amb 107 places l’oferta pública per donar resposta a famílies 
que ho requerien, algunes del districte. 
 
També assenyala que la preinscripció a les escoles d’adults ha augmentat enguany en 
més de 700 places. 
 
En el terreny social, informa que, durant els darrers mesos, s’ha desenvolupat al barri 
del Guinardó el projecte «Temps i cures», per posar en valor tot el volum de feina i 
d’hores que es requereix per dur a terme totes les feines de cures i de cuidar la família 
i l’entorn. Afirma que estan contents d’haver pogut ser un dels primers barris, 
juntament amb Sant Andreu, on s’ha dut a terme aquest projecte i que s’han organitzat 
diverses reunions en un grup que incloïa entitats i professionals del sector públic: 
caldrà anar a més, seguir treballant, presentar les conclusions i que vagi estenent-se. 
 
Indica, a més, que la Taula de Salut Mental es va constituir el 5 de juliol i que vol ser 
un espai per desenvolupar i concretar el treball de desplegament del Pla de salut 
mental de la ciutat. 
 
En aquest moment, el president avisa el senyor Gonzàlez que només disposa de cinc 
minuts més per intervenir. 
 
El senyor Gonzàlez respon que s’allargarà una mica més, en detriment del senyor 
Víctor Valls. 
 
Tot seguit, destaca que en el marc de la Festa Major, l’Ajuntament va llançar el 
concurs d’idees per a la necessària reforma de la rambla del Carmel, que de rambla 
només en té el nom. Sol·licita als equips d’experts que els donin idees per arranjar-la 
rambla i convertir-la en una veritable rambla. 
 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, en nom del Govern 
del Districte, inicia la seva intervenció referint-se a aspectes de mobilitat: informa que 
el 2 de juliol van començar a funcionar definitivament les àrees de residents dels 
carrers Gran Vista i Mühlberg, una demanda veïnal consensuada amb els veïns, amb 
l’objectiu de desincentivar les visites als antiaeris amb vehicle privat i de garantir la 
fluïdesa del pas del transport públic al carrer Gran Vista. 
 
Explica que la Comissió de Govern de l’Ajuntament va aprovar el 21 de juny dos nous 
aparcaments públics al districte, als carrers Ramiro de Maeztu i Thous: se n’havia 
valorat la creació en projectes anteriors i seran ben rebuts al barri. 
 
Afegeix que el 18 de juny es va aprovar la modificació del Pla general metropolità 
referent a la protecció del patrimoni, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 
però no s’hi estén més perquè és un dels punts que s’abordaran a la part decisòria. 
 
Enumera algunes de les obres en curs ara mateix al districte: la plaça Raimon 
Casellas, els jardins de la masia de Can Fargues, l’àmbit del carrer Harmonia, 
l’ascensor de la Davallada de Gallecs, la primera fase de la cobertura de la ronda de 
Dalt, el mercat de la Vall d’Hebron i les obres de l’avinguda Can Marcet, que s’espera 
que s’acabin abans de finals d’estiu. 
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En l’àmbit de les operacions derivades del Pla de barris, exposa que ja s’ha iniciat la 
redacció de tres projectes: la cruïlla del carrer Rosella; les escales de Font del Roure, 
entre Costa Pacheco i Cànoves, i la urbanització provisional de Santa Rosalia, 91, 
projectes el cost dels quals (només el projecte) se situa a l’entorn dels 45.000 euros.  
 
Així mateix, afegeix que s’han començat dues de les obres més esperades d’aquest 
Pla de barris: les escales de Mare de Déu dels Àngels i dels Canadencs al barri de la 
Teixonera. 
 
Finalment, indica que no esgotarà el temps d’intervenció disponible i demana permís al 
president per afegir els minuts que ara li sobraran al temps de rèplica. 
 
El president no li ho permet. 
 
El senyor David Mar Alonso, del GMDCUP-PA, recorda que al Carmel, durant la 
dècada dels vuitanta, es va patir la pandèmia de l’heroïna, que va causar una enorme 
fractura social i grandíssims problemes familiars i de convivència. Afirma que, des del 
punt de vista polític, aquest problema va deixar una certa esquerra una mica fora de 
combat a l’hora de fer-hi front, potser perquè l’incomodava obrir el debat entre les 
bases, atès que era una cosa nova, i potser se sentia molt més còmoda fent discursos 
acadèmics i no baixant al carrer i mullant-se de realitat. Afegeix que, per la seva 
banda, la dreta i els mitjans de comunicació van atiar el pànic i l’alarmisme perquè la 
por sempre els dona vots i la convivència els fa al·lèrgia. Lligant-ho amb l’actualitat, 
assegura que ara existeix una altra pandèmia a Catalunya, i al districte, i especialment 
en alguns barris, que és el discurs de l’odi, i que al seu parer va embogir després que 
l’1 d’octubre els ciutadans fessin un referèndum i el protegissin amb els seus cossos 
per poder votar i decidir el seu futur.  
 
Assegura que aquest discurs de l’odi és part d’una ofensiva generalitzada per trencar 
la convivència entre els veïns, tal com demostres algunes afirmacions («Antes se 
rompe Cataluña que España», «Hay que desinfectar antes de curar la herida» o «Os 
vamos a montar un Ulster que os vais a cagar»). Recorda que s’assenyala com a 
empestat, i fins i tot nazi, ja no l’independentista sinó tothom que defensi el dret a 
decidir, els demòcrates, perquè sembla que la voluntat d’expressar-se i de votar sigui 
provocar. Recorda, també, que alguns volen canviar les lleis per incloure al Codi penal 
uns delictes de rebel·lió, que han passat o potser no. Afegeix que la convivència 
sembla que sigui acotar el cap i callar, perquè no canviï res. És el marc, segons 
expressa, per blanquejar l’agressió com la reacció a una provocació, i assegura que 
això és part del discurs d’un partit que no ha sorgit de l’eix d’esquerra-dreta, sinó que 
de l’eix de l’odi, Cs, que en opinió seva blanqueja i tracta com a socialment 
acceptables unes actituds totalment reprovables que afecten multitud de veïnes.   
 
Manifesta que aquest punt de vista el comparteixen partits de tota la vida, com el PSC 
i el PP, que veuen com s’està enfonsant el seu sistema a costa del qual han viscut i 
que no volen perdre. 
 
Com en el cas de l’heroïna, afirma que una certa esquerra tampoc no hi planta cara, 
no sap com afrontar-ho: podria generar un debat incòmode a les bases, o haver de 
sortir de la comoditat del discurs acadèmic, perquè no és tan fàcil baixar al carrer i 
mirar a la cara els veïns que n’estan patint les conseqüències.  
 
Per això, declara que la CUP i les institucions populars del districte diuen prou i que no 
pensen deixar passar cap agressió més a veïns, i sobretot a veïnes. Afirma que tothom 
pateix la violència que està generant el discurs de l’odi de partits com Cs, PSC i PP, 
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que a parer seu és a la política i la convivència el que va ser l’heroïna a la societat dels 
anys vuitanta. Proclama que a l’heroïna i al feixisme no se’ls discuteix, se’ls combat, i 
que des de la CUP ho pensen fer al Districte, al carrer i on calgui. Manifesta que no 
toleraran cap expressió etnicista ni classista de l’antiga Convergència, ni tampoc que 
llocs com el Turó de la Rovira segueixin plens de pintades feixistes, fins i tot amb 
esvàstiques gravades als arbres, i que no s’hi faci res, ni que les dones del Guinardó 
pateixin agressions fins i tot físiques cada dia, a la plaça del Nen de la Rutlla, i que no 
s’hi faci res de res. Fa referència, també, als cotxes amb ratllades o amb les finestres 
trencades pel fet de dur una estelada o un llaç groc que han aparegut al parc de la Vall 
d’Hebron, i clou la intervenció demanant a la resta de regidors com poden seguir 
mirant els veïns a la cara i dient-se representants d’una gent que no és que se senti 
agredida, sinó que està sent agredida, i si hi faran alguna cosa d’una vegada. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, primerament felicita el Cor d’Horta i 
Barcelona Comerç per la iniciativa Òpera al Comerç, que ha acostat aquest gènere als 
veïns i als comerços, i demana al Govern municipal que continuï donant suport a 
aquest projecte. 
 
A continuació manifesta que el Govern municipal no escolta ni l’oposició ni les entitats 
veïnals, concretament pel que fa a la mobilitat. Afirma que, amb la nova xarxa 
d’autobusos, s’estan aïllant barris de muntanya, com el de Can Baró i voltants, que 
precisament per la seva orografia necessiten transport públic que els acosti a serveis 
bàsics com els centres sanitaris i les escoles. 
 
Recorda que en el mandat anterior es van perdre les línies d’autobusos 74 i 31, i que 
ara es pretén eliminar la línia 55, reduir les línies 24 i 39 i substituir la 92 per la V19, 
ignorant les reivindicacions dels veïns, que cada cop disposen de menys opcions de 
transport públic, alhora que el Govern municipal redueix les places d’aparcament. 
Assenyala que algunes d’aquestes modificacions es basaven en l’arribada de la línia 9 
del metro a la plaça Sanllehy, una arribada que no es produirà. Reclama, doncs, que 
s’escolti els veïns i que almenys es plantegi l’opció d’incrementar la freqüència de pas 
de la línia 114 i ampliar-la fins a l’Hospital de Sant Pau, així com d’augmentar la 
freqüència de les línies 185 i 112. 
 
Passa a referir-se al carril bici del carrer de les Camèlies, al Baix Guinardó, que 
assegura que s’ha instal·lat sense consultar veïns, associacions o comerços afectats. 
A parer seu, és una mostra del que el consistori entén per participació ciutadana. A 
més, es mostra totalment en desacord amb l’eliminació de noranta places 
d’aparcament sense mesures per contrarestar-ne l’impacte negatiu. Entén que caldria 
replantejar i revisar els nous carrils bici i línies de bus en una taula de treball en què 
participessin veïns, comerços, entitats, tècnics i escoles, ja que actualment la 
circulació es troba en un carreró sense sortida. 
 
D’altra banda, demana un pla de seguretat per lluitar amb fermesa contra la 
delinqüència i l’incivisme. Remarca dos fets ocorreguts fa poc al barri: una baralla molt 
violenta als búnquers del Turó de la Rovira, la matinada del 25 de juny, que va acabar 
amb un turista a l’hospital, i un presumpte tiroteig al Carmel, el 5 de juliol, amb una 
persona ferida de bala. Afegeix que la darrera nit s’ha intentat cremar un cotxe al Turó 
de la Rovira, segons han informat els veïns. Per tot això, manifesta que el pla de 
seguretat que es va aprovar fa dos anys és clarament ineficaç i que la delinqüència 
s’ha disparat (tal com va expressar en el Plenari anterior). Assegura que l’Ajuntament 
ha abaixat la guàrdia en seguretat i que falten patrulles, com han denunciat els 
sindicats de la Guàrdia Urbana. 
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Destaca també el creixement de l’ocupació: en plenaris anteriors ja va assenyalar que 
el barri de Sant Genís s’ha convertit en un centre d’ocupació il·legal i menciona els 
casos de l’antic IES Menéndez Pidal i el convent vell de Can Safont, on s’han instal·lat 
barricades i filferros espinosos perquè no hi entri ningú. Indica que el 2 de juliol va 
entrar en vigor la llei de desnonaments antiokupes (amb el vot en contra del grup que 
governa l’Ajuntament), que redueix els terminis per desallotjar els ocupants il·legals. 
 
Finalment, pel que fa a política d’habitatge, afirma que els plans del Govern municipal 
(30% per a habitatge social en noves construccions, tanteig i retracte arreu de la ciutat) 
són una cortina de fum per tapar el fracàs en aquest àmbit. Assegura que el pla 
aprovat el gener del 2017, amb els vots a favor del Grup Demòcrata i de Cs i el vot en 
contra del PP, ha resultat un fracàs i que ara s’han d’empescar altres mesures estrella 
per tapar-ho. Recorda que l’actual Govern municipal es va presentar a les eleccions 
per posar fi a l’emergència residencial i que, tres anys després, el drama dels 
desnonaments continua, amb 2.519 casos l’any 2017. Recorda, també, que a 
Barcelona hi ha uns vuitanta solars buits on està previst que es construeixin 5.000 
habitatges de protecció oficial, fet que demostra la desídia del Govern municipal, 
perquè en tres anys només n’ha edificat i lliurat 500. Qualifica, doncs, d’erràtica la 
política municipal d’habitatge. 
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, pregunta al Govern municipal 
si ja ha explicat als veïns i veïnes que no farà tot allò que havia promès: habitatge 
social, escoles, equipaments, polítiques socials, Pla de barris... Assegura que tot ha 
estat un gran miratge, ple de retòrica buida, gesticulació sobreactuada i processos 
participatius interminables per entretenir tothom. Manifesta que el perquè de tant 
ajornar, reprogramar i prorrogar és el desajust pressupostari i critica que es parli de 
reprogramació quan es tracta de retallades. Assegura que amb aquest Govern 
municipal s’han perdut ingressos i capacitat d’inversió per valor de 107 milions d’euros 
a la ciutat de Barcelona, fet que confirma la sospita generalitzada que darrere el seu 
programa no hi havia res. 
 
A parer seu, la mobilitat i el transport públic haurien de ser una prioritat per a un 
Govern municipal que només s’entesta a habilitar carrils bici on no toca, sense 
consensuar-ne la ubicació ni la posada en marxa amb els veïns i veïnes, i a continuar 
la croada contra les places d’aparcament i el cotxe, sense plantejar-hi cap alternativa. 
Assenyala que els preus del transport públic s’han apujat i critica que hi ha molts 
processos participatius al districte (a banda del de la Font d’en Fargues per acordar els 
canvis a la línia 39) que no s’han portat a terme: per exemple, al Carmel i a Can Baró 
pel que fa al bus 24. 
 
Tot seguit fa referència als problemes del botellón i l’incivisme als antiaeris: assegura 
que la incorporació d’uns fitons i unes zones d’àrea de residents (molt criticades pels 
veïns) és insuficient, ja que els habitants dels barri continuen patint molèsties cada nit. 
Demana, per tant, al Govern municipal quines solucions preveu, a banda del fet que la 
Guàrdia Urbana hi passi de tant en tant. 
 
Pel que fa a seguretat, prevenció i convivència, assegura que a Barcelona no hi ha un 
model de seguretat i prevenció, i recorda que calen 222 noves places de Guàrdia 
Urbana i que tant la delinqüència com la percepció d’inseguretat augmenten. Al seu 
parer, el problema és que el Govern del Districte no sap ni quants agents de la 
Guàrdia Urbana es necessiten i que l’alcaldessa governa contra la Guàrdia Urbana. En 
nom del seu grup, felicita els agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per la 
identificació i la detenció del presumpte autor del tiroteig al Carmel i per tota la feina 
que duen a terme al districte en matèria de seguretat. 
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Seguidament, pregunta per què s’ha retirat la inversió per remodelar el Casal Pirineu i 
s’ha destinat a la rehabilitació d’un local al carrer Llobregós. Ho qualifica de falta de 
previsió. En aquest sentit, reconeix que el Govern del Districte té una gran habilitat 
comunicativa i de difusió, però només pel que fa a anuncis i previsions: anuncia el 
concurs per al projecte sobre el local del carrer Llobregós però no s’hi fa absolutament 
res; anuncia el projecte de reforma de la rambla del Carmel, les actuacions a la plaça 
de l’esvoranc, la Bòbila o la millora dels entorns de Can Soler (Pla de barris, escola 
bressol), però no hi ha res concret... Adverteix, doncs, que la política també ha de ser 
autocrítica, i que implica actuar des de l’honestedat i la sinceritat amb els aliens, però 
sobretot amb els propis. En referència a la Vall d’Hebron, denuncia que continuïn 
sense definir-se equipaments com la biblioteca o el CAP.  
 
Es declara a favor del cobriment de la ronda de Dalt (com a compromís de ciutat) i 
aprofita per sumar-se a la proposta de les cinc associacions de veïns perquè els 
jardins de l’avinguda Can Marcet portin el nom de Manuel Forcales. Pel que fa a la 
Font del Gos, però, assegura que les expectatives estan frustrades. Finalment, recorda 
que Sant Genís i la Teixonera no es rendeixen, però avisa que han acabat la 
paciència, ja que després de tres anys de processos participatius del Pla de Barris, les 
entitats només han obtingut com a resposta un pla de retallades de 107 milions 
d’euros a tota la ciutat. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el suport del seu grup als 
presos i preses polítiques, així com als obligats a exiliar-se per la injustícia espanyola, i 
n’exigeix la llibertat i la fi de la repressió de l’Estat enfront del moviment pacífic i 
democràtic que està portant a la República Catalana. 
 
Tot seguit, fa referència al descontentament de les associacions de veïns i veïnes de 
Sant Genís i la Teixonera amb el Pla de barris: ni es compleixen terminis ni es 
concreta una gran part dels projectes. Afirma que un pla tan necessari i ambiciós es 
mereix també una gestió molt més acurada i eficient.   
 
Pel que fa a la cobertura de la ronda de Dalt, expressa que també hi ha 
descontentament, ja que no s’han concretat actuacions que acordades i no veu que el 
Govern del Districte tingui una voluntat real de continuar el projecte. Malgrat això, 
avança que el Grup Municipal d’ERC-AM farà tot el possible, en el proper mandat, per 
recuperar el consens i prosseguir aquesta obra tan necessària per tancar la ferida als 
barris de muntanya del districte. 
 
Sobre la rambla del Carmel, insisteix, com ja va explicar fa dos plenaris, que el nou 
concurs d’idees no deixa de ser una tàctica per ajornar l’inici d’una reforma tan 
necessària. Recorda que ja es va portar a terme un procés participatiu, que els veïns 
hi van aportar molt bones idees i que les necessitats del nou espai estan molt clares i 
consensuades amb el veïnat i les entitats, per tant es podria procedir directament amb 
un concurs d’avantprojectes per a la posterior redacció del projecte executiu. Es 
mostra convençut, per tant, que no calia organitzar el concurs d’idees, que les obres 
s’haurien pogut començar aquest mandat i que els 150.000 euros destinats a un 
concurs innecessari s’haurien pogut invertir en accions concretes de pavimentació, 
il·luminació i seguretat viària a la rambla i als entorns. Ho qualifica de vergonya. 
 
També al Carmel, fa referència a les obres del casal d’entitats del carrer Llobregós: 
s’han disparat de pressupost (d’un milió han passat a 1.878.000 euros) i el seu grup no 
té clar que s’acabin fent. Matisa que és comprensible que en les obres sorgeixin 
imprevistos, però que en aquest cas, indirectament, han afectat les obres de reforma 
del Casal Pirineu, a Can Baró, que es van endarrerir inicialment i que creuen que 
finalment no es faran. 
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A continuació, indica que fa dos plenaris el Govern va presentar el Pla de 
desenvolupament econòmic del districte, que no deixava de ser un titular més, atès 
que es tractava d’una recopilació d’un seguit de mesures contingudes en altres plans, 
o d’idees de millora no estructurals, que no atacaven realment la problemàtica que 
pateix el principal motor econòmic dels barris del districte, que és el comerç. Afegeix 
que ara s’ha posposat fins al 2019 l’adequació dels locals situats a l’edifici de 
l’avinguda de l’Estatut,1-13, per instal·lar-hi espais de cotreball, una mesura que 
trobaven interessant i compartien. 
 
Per tot plegat, es pregunta si ja han començat les retallades a l’Ajuntament de 
Barcelona, les retallades que tant el grup que governa com ERC-AM havien criticat 
d’altres administracions anys enrere i que ara s’intenten maquillar amb l’eufemisme 
«reajustament de calendaris» per dissimular les reduccions motivades per la davallada 
d’ingressos (per exemple, en l’impost de plusvàlues). Afirma que per al Govern 
municipal la culpa sempre és dels altres, com es palesa quan demana que l’Estat el 
compensi per aquestes pèrdues. Exigeix, doncs, que el Govern del Districte detalli 
públicament, amb total honestedat i transparència, les partides, inversions i projectes 
al districte que es veuran afectats per aquestes retallades. 
 
Quant al transport públic, creu que és important destacar diverses qüestions, com ara 
la línia 24, que circula pels barris de Can Baró i el Carmel i que, segons manifesta, 
està absolutament col·lapsada pels turistes, amb conseqüències desastroses per a la 
qualitat de vida i la mobilitat del veïnat. A parer seu, escurçar la línia per fer-la 
començar a la plaça Catalunya no resoldrà el problema i, per tant, reclama solucions 
definitives per als veïns i veïnes. 
 
Demana si s’arreglarà el mal funcionament de la línia 185 i si acabarà passant per la 
part alta de la Font del Gos, i què passarà amb el bus de barri a Montbau, que havia 
d’entrar en funcionament el 2017. En tot cas, assegura que en matèria de mobilitat i 
transport públic hi ha molts més temes pendents de resoldre. 
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, expressa l’enhorabona als nous 
consellers i especialment al seu company de grup, Javier Edrosa, que en opinió seva 
farà una feina magnífica al districte. 
 
Tot seguit, reprèn la qüestió del desviament pressupostari de l’Ajuntament a causa 
d’un fort descens dels ingressos municipals i d’un excés de despeses pressupostades: 
es parla de quantitats importants, de retallades a l’Ajuntament i als districtes, i també 
de replanificacions, que, com s’ha dit, són un eufemisme. Per la gravetat de la notícia, 
agrairia saber com afectaran als districtes aquestes possibles retallades i demana 
transparència, i en cas que les desviacions siguin certes, que es treballi amb la resta 
de grups per corregir-les. 
 
Assenyala que en el Plenari de maig el GMDCs ja va expressar preocupació per la 
situació del districte, sobretot pel descontentament dels veïns amb la gestió municipal. 
Dos mesos després, afirma que les circumstàncies han empitjorat, amb més queixes i 
més problemes: manifestacions pel transport (ara mateix, a la plaça Sanllehy), 
problemes amb les preinscripcions escolars, queixes per projectes paralitzats (com el 
de Can Baró), greus problemes de convivència (Turó de la Rovira) o participació 
ciutadana en caiguda lliure. Denuncia la situació de Can Baró, que és el reflex de la 
manca d’un projecte del Govern per al districte i d’un projecte integral de barri, amb la 
paralització de la reforma del Casal Pirineu, sense cap argument aclaridor, com a 
exponent. Afegeix que hi ha veïns amb afectacions gravíssimes a les seves llars, 
incivisme, vandalisme i una falta greu de mobilitat. 
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Remarca que la mobilitat i el transport són temes candents a Horta-Guinardó, per 
l’orografia i el perfil dels habitants, i que això es demostra pel fet que els veïns 
setmanalment en reclamen millores. El GMDCs creu que és indispensable la millora de 
la xarxa d’autobusos del districte: cal una xarxa potent, moderna, eficaç, funcional, 
ràpida, que les línies connectin el districte amb la resta de la ciutat, que uneixin els 
barris del districte, que hi hagi bona connexió dins de cadascun dels barris i amb els 
equipaments. Manifesta que la implantació de la nova xarxa d’autobusos els està 
generant molts dubtes: s’eliminen línies o se’n retallen d’altres que generen una 
connexió única entre barris, com és el cas de la línia 39 entre la Font d’en Fargues, el 
Guinardó i Can Baró. Indica que la nova xarxa d’autobusos es basa en els 
transbordaments i les freqüències de pas (d’entre 6 i 8 minuts), però que en les línies 
d’altes prestacions que ja estan funcionant, els desviaments i les freqüències de pas 
són pitjors i hi ha problemes amb les interconnexions. Assegura, doncs, que la nova 
xarxa no és funcional. Sobre la línia 9 del metro, recorda que fa una dècada que està 
paralitzada i que probablement fins d’aquí a deu anys no es tornarà a inaugurar. 
 
Critica que aquest pla funcional s’hagi elaborat sense un autèntic consens veïnal: quan 
els veïns han començat a protestar i a tallar carrers, s’ha comprovat que en aquest 
punt la política de l’Ajuntament ha estat errònia. A més, expressa que el pla té el pecat 
original d’haver estat dissenyat sense tenir-hi en compte les línies d’autobusos de 
barri.  
 
Assegura que el transport i la mobilitat són reivindicacions constants dels veïns, que hi 
ha línies d’autobusos que no són accessibles, i que no hi ha cap barri del districte que 
no tingui reclamacions sobre transport i mobilitat. Per la importància del repte, creu 
que no es poden continuar posant pegats amb intervencions aïllades i que caldria un 
pla global de mobilitat, consensuat al districte. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, recorda els presos polítics i els 
exiliats i demana que tornin a casa i que siguin alliberats. 
 
Explica que el GMDDemòcrata també ha recollit les queixes contínues dels veïns 
sobre els espais de participació. Remarca que, per exemple, a l’Audiència Pública es 
van exposar problemes de manca d’inversió en seguretat i d’habitatge, als quals el 
Govern del Districte hauria de donar una resposta. Manifesta que en els plenaris 
moltes vegades es parla d’inversions, un terme molt eteri, però assegura que el que 
demanen els veïns és reurbanitzar carrers, que es faci habitatge social als barris, que 
es faci un casal de gent gran…, i tot això, si no es disposa de recursos, no és factible. 
 
En opinió seva, tothom es va espantar quan va sentir el primer tinent d’alcalde 
anunciant reprogramacions, perquè va deixar entreveure que afectarien les inversions 
al districte d’Horta-Guinardó, que per extensió, orografia i nombre d’habitants, fa anys 
que necessita una inversió potent. Puntualitza que al districte sí que es van fent coses, 
però tard i en quantitat insuficient. 
 
En nom del GMDDemòcrata, demana claredat en la gestió. Esmenta els casos de Can 
Baró, on no s’han convocat consells de barri i no s’ha informat els veïns de la 
paralització de les obres del Casal Pirineu, i de l’augment del cost de la reforma al 
local del carrer Llobregós. Fa referència a l’endarreriment de dos mesos en la 
remodelació del mercat de la Vall d’Hebron, sense saber si es deu a reprogramacions, 
imprevistos o alguna altra causa: els paradistes els han transmès que no s’estan 
atenent una sèrie de demandes bàsiques per a l’activitat de l’equipament, com ara la 
instal·lació d’un ascensor. 
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Creu que parlar d’inversions està bé, però que el Govern del Districte ha de tenir clar 
que s’està referint a carrers, places, equipaments, mercats, amb necessitats que no 
s’estan cobrint, fet que origina demandes contínues. Destaca les peticions de 
seguretat que van formular a l’Audiència Pública veïns que estaven espantats, amb 
problemes a l’espai públic que condicionen la seva vida habitual (entorns del Mas 
Guinardó, plaça Salvador Riera, Turó de la Rovira, Sant Genís…). Es mostra 
convençut que a la gent se li ha de donar resposta. 
 
Manifesta que Horta-Guinardó, afortunadament, no ha estat mai un districte amb 
problemes de seguretat, com posen de manifest les enquestes sobre la percepció de 
seguretat i les juntes de seguretat del districte. Adverteix, però, que s’ha de ser curós 
perquè aquesta bona situació de partida no es deteriori. Per això demana efectivitat al 
Govern municipal: no pot ser que es cremi un cotxe, que es venguin drogues, que hi 
hagi sensació d’impunitat, perquè l’espai públic no ha de fer por, ja que és de tothom. 
Si hi comencen a haver problemes de seguretat, passarà a ser només d’uns quants, i 
per evitar-ho, demana al Govern del districte reflexió i acció.  
 
Clou la intervenció referint-se a la protecció del patrimoni. Indica que després definiran 
el sentit del seu vot respecte a les mesures de protecció de patrimoni, però, de la 
mateixa manera que es demana als particulars que protegeixin el seu patrimoni, 
reclama que es dediquin recursos a protegir el patrimoni municipal. Valora 
positivament la mesura per protegir el patrimoni històric d’Horta, però a parer seu no 
pot ser que el palau d’Alfarràs vagi caient i no s’hi faci res. 
 
El senyor Gonzàlez assegura que els motius de les diverses reprogramacions s’han 
explicat amb transparència. Pel que fa als casals Pirineu i del Carmel, explica que ha 
calgut aplegar les dues partides fixades inicialment per fer front a una de les 
actuacions, atès que els projectes executius van concretar molt més un seguit de 
problemes estructurals no previstos. Afegeix que el 10 de juliol es va reunir una 
comissió de seguiment del barri de Can Baró i que s’ha convocat un Consell de Barri 
per a la setmana vinent en què es donaran totes les explicacions: es va ajornar 
precisament perquè el Govern pogués esprémer al màxim totes les opcions a l’abast. 
 
Destaca que aquest estiu s’han previst més actuacions i obres a l’espai públic que mai: 
dues escales mecàniques, un ascensor inclinat, el mercat de la Vall d’Hebron, la 
cobertura de la ronda, l’àmbit del carrer Harmonia, els jardins de Can Marcet i els 
jardins de Can Fargues (a punt d’acabar-se), els jardins del Doctor Pla i Armengol o 
una de les fases que quedaven pendents a l’àmbit de Raimon Casellas, a banda de les 
obres que encara s’estan projectant. Remarca que si els grups municipals aspiren a 
ser grups seriosos no poden confondre un procés participatiu amb un avantprojecte o 
un projecte executiu. En el cas de la rambla del Carmel, argumenta que el Govern 
municipal ha llançat un concurs per acabar el mandat tenint un avantprojecte, que es 
podrà convertir immediatament en projecte executiu. Creu que, per la magnitud de la 
reforma, tots els grups ho poden compartir. Els insta, doncs, a no fer-se trampes els 
uns als altres. 
 
Qualifica de cabdals per al districte els aspectes de mobilitat, per això s’han anunciat 
dos aparcaments soterrats i canvis en la nova xarxa d’autobusos. Assegura que ha 
estat el primer Govern que ha portat a terme un procés d’informació i debat i que ha 
modificat el recorregut de línies d’autobusos (V23 i V19) a partir de les demandes i 
crítiques veïnals. Adverteix que no es pot estar a favor d’una nova xarxa d’autobusos i 
després, a l’hora de concretar-la, acabar-hi posant pals a les rodes. 
 
Tot seguit demana una mica de corresponsabilitat a les altres administracions. Creu 
que l’esforç en transport públic que fa l’Ajuntament ha d’anar acompanyat dels 
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esforços d’altres administracions: anima la resta de grups a unir-se per reclamar les 
inversions de l’Estat, que han caigut 100 milions d’euros en els darrers anys, o la línia 
9, que hauria d’estar oberta fa més d’una dècada i que no estarà enllestida fins al 2022 
o 2025, com a molt aviat. Insisteix que en temes de transport, cabdals per als barris, 
cal un esforç de tots els grups per exigir-los també a la resta d’administracions que 
tenen responsabilitats en l’àmbit. 
 
S’adreça al GMDPSC per preguntar com és que van compartit un any i mig al Govern 
si tot s’havia fet tan malament durant tres anys. Li exigeix, doncs, responsabilitat amb 
segons quines afirmacions. Rebutja de ple que tots els anuncis que fan siguin fum i 
assegura que estan molt i molt centrats en les actuacions que han repassat el senyor 
Valls i ell mateix. 
 
El senyor Mar enumera ràpidament tres vergonyes. En primer lloc, recrimina a 
l’Ajuntament, que assegura que no es pot girar l’esquena a la violència masclista, que 
giri l’esquena a una multitud de dones que, per portar un llaç groc, estan sent 
agredides verbalment i físicament al districte. Afirma que saben en quina zona es 
produeixen les agressions i que no s’hi està fent absolutament res, i els exigeix que es 
mullin d’una vegada. 
 
En segon lloc, subratlla que fer servir el discurs de l’odi no té cap perdó, perquè en un 
futur es pot girar contra qualsevol col·lectiu en minoria (dones, migrants, homosexuals, 
persones amb diversitat funcional, etc.). Manifesta que tothom és susceptible de ser 
atacat, qualsevol col·lectiu, amb finalitats polítiques i que això és vergonyós i no 
s’hauria de consentir, ni en política ni al carrer.  
 
Per acabar, expressa que la CUP no pensa participar més enllà dels discursos en 
aquests plens que costen 385.000 euros anuals en dietes, perquè no són decisoris, i el 
seu grup no vol costar ni un euro als veïns. En aquest punt s’aixeca i marxa de la sala. 
 
El senyor Conde afirma que el Govern del districte, que tant protegeix el patrimoni i 
tant en parla, cosa que comparteix, ha oblidat el PMU del carrer Aiguafreda i no 
contesta les seves preguntes sobre aquesta qüestió. I respecte al palau d’Alfarràs, 
patrimoni d’Horta i de la ciutat, pregunta què s’hi està fent, ja que actualment és un 
desastre, tot apuntalat. Demana, doncs, que s’arregli o que es rehabiliti per a un ús 
social, cosa que s’ha anunciat en mandats anteriors, tot i que no s’ha portat mai a 
terme. 
 
La senyora Carmona esmenta diversos problemes existents al districte: el mal 
funcionament i l’incompliment dels horaris d’algunes escales mecàniques, les pudors i 
les males olors a l’entorn del CAP El Carmel i el conflicte generat per l’ocupació il·legal 
de Can Safont (amb veïns de la zona presents al Plenari). Pregunta què s’està fent per 
solucionar aquestes qüestions, si la manca de recursos i les retallades ja afecten el 
manteniment més elemental, si es protegiran d’alguna manera els drets dels veïns de 
Can Safont i què en pensa el Govern de les ocupacions. 
 
Pel que fa als projectes de la ronda de Dalt i el mercat de la Vall d’Hebron, que ha 
esmentat el senyor Gonzàlez, recorda que va ser el GMDPSC-CP qui les va impulsar 
quan era al Govern. Entén que el Pla de barris ha de ser més que obra i pedra, però 
reclama que com a mínim sigui això, i avisa que la transformació de la realitat també 
passa per la transformació urbana, amb una mirada social dels canvis que puguin 
operar-se a l’espai públic i a la dimensió tangible i material de la proximitat. Insta, per 
tant, al Govern del Districte a donar explicacions als grups municipals i a les entitats i 
associacions, que representen molta gent i han de donar la cara davant del veïnat. Al 
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seu parer, el Govern del districte les deixa de banda, fet que qualifica de greuge i gran 
irresponsabilitat. 
 
El senyor Reig demana al Govern que no abaixi la guàrdia respecte als pisos turístics 
il·legals: els expedients oberts enguany a la ciutat s’han reduït a la meitat en 
comparació amb el 2017 i comença a ser un problema important als barris del districte. 
 
Assenyala que continuen augmentant els problemes d’incivisme i convivència al Turó 
de la Rovira i que els agents cívics i les patrulles de la Guàrdia Urbana que hi actuen 
són del tot insuficients. Entén que és una qüestió difícil, però per això mateix creu que 
requereix un esforç encara més considerable del Govern del Districte, i si cal, abordar-
ho com un problema de ciutat per abocar-hi tots els recursos necessaris i cercar una 
solució definitiva i consensuada amb tots els actors. 
 
Remarca que, un estiu més, Horta no disposa de piscina descoberta. Insisteix que era 
possible construir-la en el marc de la segona fase d’obres del CEM per evitar noves 
molèsties als usuaris amb noves obres en un futur; el projecte s’havia enllestit i era 
molt necessari per al barri. Afegeix que tampoc no s’ha fet la inversió que requereix la 
piscina de la Clota. 
 
D’altra banda, dóna suport a la proposta ciutadana perquè els ascensors de les 
parades de metro allarguin l’horari fins a la finalització del servei. Pel que fa a les 
festes majors dels barris lamenta que, tal com es va aprovar en Plenari, no s’hagi 
inclòs en els protocols de violència masclista la perspectiva del col·lectiu LGTBI. 
 
Tot seguit, expressa preocupació per la finalització de la moratòria pel que fa a 
l’Ordenança de protecció i tinença d’animals, a partir del setembre. Creu que les àrees 
d’esbarjo per a gossos i les zones d’ús compartit mínimes incloses a la normativa són 
del tot insuficients i no resolen la problemàtica, i que si es vol donar una bona qualitat 
de vida als més de 150.000 gossos que conviuen a la ciutat, calen molts més espais i 
de més qualitat: res de ciment ni d’estructures de gabions, que poden ser fins i tot 
perilloses, sinó espais amplis i diàfans on puguin córrer els animals. 
 
El senyor Ortiz demana al senyor Gonzàlez que en el pròxim torn de paraula 
especifiqui a què es refereix quan parla d’un canvi en la implantació de la nova xarxa 
d’autobusos. 
 
Reprenent la qüestió de la mobilitat, exposa que el districte d’Horta-Guinardó necessita 
un consens per impulsar un pla global de mobilitat que inclogui tots els aspectes que 
s’hi relacionen. Com ha expressat en la intervenció anterior, assenyala que s’estan 
posant pegats al mapa de la mobilitat del districte amb intervencions aïllades, moltes 
vegades sense coordinació, relatives al transport públic diürn, nocturn, transport privat, 
aparcaments, interconnexions entre les diverses modalitats de transport, carrils bici 
(voldria saber-ne els objectius i les dades d’ús, sobre els quals no hi ha hagut 
consens), desplaçaments a peu, eixos viaris, efectes de la superilla d’Horta en la 
mobilitat del districte (que no es coneixen), accessibilitat, camins escolars, espai públic 
o equipaments. Manifesta que tot aquest conjunt d’aspectes requereix que el Govern 
disposi d’un pla a llarg termini per al districte i que doni explicacions concretes i 
transparents a les demandes veïnals. 
 
Tot seguit manifesta que al districte hi ha un problema greu de convivència i 
inseguretat, i fa referència a les ocupacions a Sant Genís, els greus problemes 
d’incivisme al Turó de la Rovira (sobre els quals es presentarà una proposició més 
tard) i la gran quantitat de pintades. Qualifica la situació d’inadmissible i insta el 
Govern municipal a prendre totes les mesures que calguin per promoure la 
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convivència, perquè els veïns tenen dret a descansar i a viure amb tranquil·litat als 
barris, cosa que les circumstàncies actuals impedeixen. 
 
El senyor Puelles, adreçant-se al senyor Gonzàlez, manifesta que els concursos 
d’idees per a la rambla del Carmel o els Tres Turons són una puntada de peu cap 
endavant. Assegura que, si demanen actuacions, el GMDDemòcrata serà al seu 
costat. El que no pot ser, en opinió seva, és que després de tres anys intentin 
solucionar els grans reptes del districte a base de concursos. Si queden vuit mesos de 
mandat i s’organitza un concurs que en dura sis, a parer seu no hi haurà temps per 
exposar ni debatre. Conclou, doncs, que hauran passat els quatre anys de mandat i no 
s’haurà fet res. 
 
Pel que fa als aparcaments públics que s’instal·laran al districte, apunta que és un luxe 
tenir aparcaments públics al districte, però avisa que han d’estar al servei dels veïns i 
que han de servir per descomprimir la xarxa viària. Adverteix, per tant, que 
l’aparcament de Ramiro de Maeztu, al costat del Park Güell, no es pot deixar en mans 
de turistes o de visitants del parc, sinó que ha de ser per als veïns i per millorar l’entorn 
del Park Güell. 
 
El senyor Gonzàlez aclareix que són conscients que al Turó de la Rovira hi ha tensions 
que generen problemes de convivència i que n’han estat parlant amb els veïns i les 
entitats. Recorda, però, que quan van arribar al Govern municipal el 2015, al Turó de 
la Rovira només hi havia un vigilant de seguretat amb un gos, i que al llarg d’aquests 
tres anys, s’hi han instal·lat uns lavabos i s’hi han destinat els primers agents cívics en 
horari nocturn, un extra d’agents de convivència i una patrulla de la Guàrdia Urbana 
cada tarda durant l’estiu (a més de ser un dels punts clau de la Guàrdia Urbana en la 
ronda nocturna), etc. En opinió seva, no es pot dir que el Govern està inactiu; en tot 
cas, es compromet a seguir treballant amb els veïns i veïnes. 
 
Pel que fa a l’habitatge, recorda que l’any 2017, per cada 100 euros que hi va invertir 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat en va invertir 23, i l’Estat menys de 10. Ho 
titlla de vergonya i diu que no es pot anar retraient aquesta qüestió als plenaris i 
després no fer-hi res a les altres administracions. Matisa que l’Ajuntament té un 
pressupost en matèria d’habitatge de 160 milions d’euros a la ciutat, i la Generalitat de 
Catalunya, de 178 milions a tot el territori català. Afegeix que a Catalunya existeixen 
cinc promocions en marxa i a Barcelona, 66.  
 

 

C) Part decisòria 

 

a) Propostes d’acord 

 

7. Proposar a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident o vicepresidenta del 
Consell del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 15 de les Normes reguladores de funcionament dels districtes 

 
El president pregunta als portaveus dels diferents grups municipals, de menys a més 
representació (excepte al representant de la CUP, que ha marxat), si volen presentar 
algun candidat o candidata. 
 
El senyor Conde, en representació del GMDPPC, no presenta cap candidat. 
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La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, no presenta cap candidat. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, es postula com a candidat a la 
vicepresidència del Districte. 
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, no presenta cap candidat. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, no presenta cap candidat. 
 
El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú-E, no presenta cap candidat. 
 
El president confirma que hi ha un candidat proposat pel GMDERC-AM, el senyor Xavi 
Reig, i dóna la paraula als portaveus dels diferents grups, de menys a més 
representació (excepte al representant de la CUP, que ha marxat), perquè expressin el 
sentit del seu vot. 
 
El senyor Conde, del GMDPPC, hi vota a favor, per acord de ciutat. 
 
La senyora Carmona, del GMDPSC-CP, hi vota a favor, per respecte a l’acord assolit a 
l’Ajuntament de Barcelona a principi de mandat per part de tots els grups polítics. 
 
El senyor Reig, del GMDERC-AM, hi vota a favor. 
 
El senyor Ortiz, del GMDCs, hi vota a favor. 
 
El senyor Gonzalo Puelles, del GMDDemòcrata, hi vota a favor. 
 
El senyor Valls, del GMDBComú-E, hi vota a favor, perquè entén que la proposta es 
presenta en compliment dels acords als quals es va arribar respecte a la presència de 
grups municipals que no són de govern a les comissions de govern. 
 
El Plenari aprova per unanimitat que el president del Districte proposi a l’alcaldessa 
que el senyor Xavi Reig Robledo sigui nomenat vicepresident del Districte. 
 
El president dóna l’enhorabona al senyor Reig i el convida a prendre posició al seu 
costat. 
 
 
8. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2f de la 

Carta de Barcelona, de la Modificació del Pla general metropolità de l’àmbit 
del Nucli Antic d’Horta, de la plaça Bacardí, dels carrers Campoamor i Salses i 
dels àmbits discontinus de les Cases dels Periodistes, d’iniciativa municipal 

 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, afirma que serà 
difícil explicar un procés en què fa més d’un any que treballen, perquè es va iniciar el 
juliol de 2017 amb la suspensió de l’atorgament de llicències. Informa que el 18 de 
juny de 2018 la Comissió d’Ecologia va aprovar inicialment la modificació del Pla 
general metropolità (MPGM) en l’àmbit del nucli antic d’Horta, la plaça Bacardí, els 
carrers de Campoamor i Sales i els àmbits discontinus de les Cases dels Periodistes al 
barri de Can Baró i la Font d’en Fargues, amb l’objectiu de protegir-ne el teixit urbà 
històric. Assenyala que el procés s’iniciava amb la suspensió de l’atorgament de 
llicències, el juliol de 2017, i que finalitza ara, amb l’aprovació inicial de l’MPGM, que 
dona continuïtat a la suspensió mentre duri la tramitació d’aquesta nova modificació. 
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Avança que mostrarà la presentació amb la qual ha anat exposant el projecte als grups 
municipals i als veïns durant els últims mesos. Indica que s’ha treballat sobre les 
qualificacions urbanístiques actuals, de tots els àmbits, i a partir d’uns estudis que han 
elaborat dos grups tècnics externs per poder fer propostes sobre com havia de ser el 
document inicial. 
 
Manifesta que les propostes d’intervenció del document es basen en quatre eixos: 
operacions de protecció patrimonial i urbanística, ajust de les zones i dels paràmetres 
de regulació de l’edificació, estudi d’afectacions i vialitat, i operacions de millora i 
equipaments. 
 
Pel que fa als criteris en les operacions de protecció patrimonial, explica que han 
aparegut al voltant de 450 finques protegides en els àmbits delimitats, és a dir, quasi el 
doble de les actuals, ja sigui per àmbits, per conjunts o individuals. Afegeix que les 
dades concretes es poden consultar: els grups municipals ja n’han tingut l’oportunitat i 
també estan a disposició del públic assistent. Indica que en el document es marquen 
les operacions de protecció patrimonial amb catalogació a la ciutat, als diferents 
àmbits, algunes per conjunts i d’altres en peces individuals. Exposa, a més, que el pla 
pretén actuar en el planejament: veure quin planejament hi havia i quines dificultats 
existien, per poder elaborar un nou planejament que permeti un nivell de protecció 
idoni. Afegeix que això es fa a totes les zones, qualificant i classificant en diferents 
nivells d’ordenació quines són les condicions constructives o de substitució dels 
habitatges o entitats afectats, i definint els paràmetres corresponents a la situació 
d’edificabilitat en cada cas.  
 
Com a exemple d’oportunitat detectada en l’elaboració del pla, remarca la desafectació 
de 72 habitatges en general, que passaran a tenir una qualificació del sòl limitada per 
a habitatge com a habitatge de protecció. Informa que el pla també és una bona 
oportunitat per posar al dia la qualificació dels equipaments (tant dels nous com dels 
existents que no estan qualificats com a tals). Així mateix, destaca l’aparició de noves 
peces d’habitatge públic a les antigues sortides del vial del túnel d’Horta quan quedin 
desafectades. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, indica que el seu grup estudiarà amb 
detall la qüestió, però de moment s’abstindrà, per la possibilitat de presentar 
al·legacions en el termini establert de 30 dies. 
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, manifesta que el seu grup 
s’abstindrà, perquè, com diu el document, s’hi ha afegit la qüestió del mercat d’Horta i 
no coneixen les circumstàncies d’aquesta afectació. Recorda que quan es va 
presentar el projecte a la Comissió d’Urbanisme de Casa Gran, encara no s’havia 
parlat amb l’Institut de Mercats i espera que ja ho hagin fet. En aquest sentit, subratlla 
la necessitat que el Govern municipal també parli amb els paradistes d’aquest projecte 
tan important (mercat més pàrquing), perquè tampoc no ho ha fet encara. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, informa que el seu grup hi votarà a 
favor. Sense entrar en detalls, com a valoració general creu que cal preservar el 
patrimoni històric i arquitectònic dels barris, que a Horta-Guinardó és important i 
destacable. Afegeix que, per la manca de voluntat dels diferents governs municipals 
per aplicar mesures efectives per conservar-lo i difondre’l, se n’ha anat perdent bona 
part, com ara la casa Almerich, enderrocada fa dos anys, i la casa Pérez-Carrasco, 
també en risc, a les Cases dels Periodistes de la Font d’en Fargues. 
  
Assenyala que durant la crisi immobiliària es va amortir aquesta pèrdua, però, ara que 
comença a reactivar-se la construcció, existeix el risc que s’acceleri la venda 
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d’immobles no protegits ni inclosos al Catàleg de patrimoni del districte, que s’hauria 
d’haver actualitzat el 2010. Destaca l’exemple del mercat d’Horta, on cal buscar una 
solució que faci compatible la protecció patrimonial amb la reforma necessària de 
l’equipament. També menciona el cas de la torre Garcini, al Guinardó: s’hi va arribar a 
temps i, gràcies a la mobilització veïnal i l’acord amb el Govern, ara és municipal. 
Recorda que en un Plenari de 2016 es va aprovar una proposta del GMDERC-AM per 
elaborar un pla especial de protecció del patrimoni: a parer seu, la MPGM és un bon 
pas endavant, però es torna a quedar curta, amb la major part del patrimoni històric i 
arquitectònic de la resta de barris no inclòs i desprotegit (per exemple, el torrent de 
Lligalbé, al Baix Guinardó, que tampoc no s’hauria de perdre). 
 
Assegura que l’ànima dels barris són les persones i la prioritat màxima, el seu 
benestar, però que el veïnat ha de poder conèixer i gaudir també un llegat històric i 
arquitectònic que reforci el sentiment de pertinença a una comunitat, i recuperar uns 
barris més propers i autèntics.  
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, remarca que el seu grup sempre 
apostarà per protegir els espais i els elements del districte que siguin catalogats i 
definits com a patrimoni històric: són un valor per si mateixos i per al districte, com a 
elements del desenvolupament urbà i social, que caracteritzen i singularitzen. Per això, 
valora el pla, però manifesta la preocupació per les càrregues econòmiques que han 
d’assumir els propietaris: són els responsables que aquests elements històrics hagin 
arribat fins avui dia i s’han d’establir amb claredat les seves obligacions respecte a les 
futures rehabilitacions. 
 
Tot seguit pregunta en quina situació quedarà el mercat d’Horta i avança que, tal com 
va fer a la Comissió d’Urbanisme de Casa Gran, el GMDCs s’abstindrà. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, informa que el seu grup 
s’abstindrà. Creu que el pla és objectivament bo: vol protegir el patrimoni, desafecta 
habitatges on no té sentit mantenir l’afectació i posa en valor un patrimoni que està en 
mans privades però del qual gaudeixen tots els veïns d’Horta-Guinardó. Matisa, però, 
que dins del pla hi troben aspectes esmenables, com ara les Cases dels Periodistes 
de Can Baró, el mercat d’Horta o l’afectació d’habitatge protegit dels habitatges 
desafectats. Per tant, opina que tot això es pot debatre per consensuar un document 
que sigui millor per a totes les parts. 
 
El senyor Valls agraeix als grups el vot favorable o les abstencions per poder informar 
favorablement el punt. Puntualitza que es tracta d’un document inicial que té uns 
antecedents (l’estudi que ja s’ha fet, en part per la ciutadania, per entendre quins 
criteris generals de protecció han de tenir aquests àmbits): ara es troba en exposició 
pública per fer-hi al·legacions fins al 20 de setembre. Tot seguit caldrà resoldre les 
al·legacions i, per tant, caldrà negociació. Afirma, en tot cas, que el Govern del 
Districte està absolutament obert a escoltar i debatre.  
 
Pel que fa al mercat d’Horta, assegura que no hi havia cap possibilitat que hi hagués 
un projecte, ja que Mercats no hi havia mostrat predisposició. Recalca que si s’ha 
treballat en algun projecte en els darrers anys, el Districte no n’ha estat partícip ni 
tampoc ha estat objecte de debat públic. 
 
S’aprova la proposta per majoria simple. 
 
 
9. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2f de la 

Carta de Barcelona, de la Modificació del Pla general metropolità per a 
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l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal 

 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, torna a acompanyar 
la seva intervenció amb unes imatges per ajudar a comprendre quina és la voluntat 
d’aquesta MPGM. 
 
Recorda que al Ple de l’Ajuntament del mes de febrer cinc entitats ciutadanes (la PAH, 
el Sindicat de Llogaters, la FAVB, l’ABTS i l’Observatori DESC) van presentar una 
declaració per incrementar l’habitatge assequible a la ciutat que va ser aprovada per 
tots els grups, llevat del PPC. Per tant, ara donen compliment a la declaració i porten a 
votació aquesta MPGM per poder incrementar l’habitatge públic a la ciutat. 
 
Assegura que Barcelona necessita nous instruments urbanístics per afrontar els 
problemes de l’habitatge: bombolla de preus que posa en risc els equilibris al teixit 
urbà, parc d’habitatge públic exigu que no arriba a l’1,5% del total (quan en altres 
ciutats europees és del 15%, i en alguns casos supera el 30%), mercat immobiliari 
altament desregulat, llogaters desprotegits i incentius fiscals a l’especulació que 
incrementen la voracitat dels grans propietaris. Declara, doncs, que cal canviar les 
regles del joc per protegir l’equilibri social als barris. 
 
Expressa la voluntat de disposar d’un parc públic d’habitatge ben distribuït a tots els 
districtes i de regular el mercat immobiliari de manera raonada i suficient. També 
avança que un membre de l’Observatori DESC intervindrà al Plenari. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, assenyala que, tal com havia 
especificat en un informe anterior, el seu grup hi votarà en contra. Argumenta que el 
pla obliga els promotors a construir habitatges protegits: de lloguer, amb preus taxats 
per l’Ajuntament, i per venda al consistori. Creu que aquest pla comportaria un 
increment dels preus dels pisos privats, perquè als promotors els suposa un cost 
addicional el fet d’haver de dedicar un 30% del sostre als habitatges socials, i que no 
garantiria la construcció de pisos assequibles. 
 
A parer seu, el pla afavoriria que els promotors s’enduguessin les construccions fora 
de Barcelona, perquè a la ciutat els sortirien més cares, i que això foragitaria les 
inversions. 
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, declara que el seu grup està a 
favor d’augmentar l’habitatge públic i de lloguer a la ciutat de Barcelona i de trobar els 
mecanismes per impulsar aquest increment, i que, per això, va donar suport a la 
declaració institucional de la PAH, impulsada a l’Ajuntament de Barcelona, que acorda 
el compromís de l’Ajuntament per treballar per un 30% d’habitatge públic a la ciutat i 
altres mesures de suport a l’accés a l’habitatge. 
 
Indica que els planejaments que es van aprovar inicialment a la comissió són 
documents a partir dels quals es podrà iniciar un treball de detall i un diàleg amb tots 
els sectors afectats: així doncs, van votar-hi inicialment a favor per permetre’n la 
tramitació. Matisa, però, que el GMDPSC-CP va posar com a condició que es retirés la 
suspensió de llicències que acompanyava l’aprovació inicial, perquè significava 
paralitzar la construcció, fer minvar un sector econòmic molt important per a l’ocupació 
i ajustar-se a unes condicions que, com que era només una aprovació inicial, no 
s’havien acordat del tot. 
 
Informa, doncs, que el GMDPSC-CP s’abstindrà, perquè considera que ara toca 
debatre amb tots els actors implicats (col·legis, professionals, associacions, sector de 
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l’habitatge, sindicats, cooperatives, etc.) per introduir els canvis necessaris a la 
proposta inicial per millorar-la i fer-la eficient. 
 
Anuncia que el GMDPSC-CP ha impulsat la creació d’una comissió d’estudi no 
permanent que en una sèrie de sessions, en què s’escoltarà tots aquests sectors i s’hi 
parlarà, intentarà consensuar les millors eines normatives possibles, i que també 
servirà per presentar al·legacions al plantejament aprovat inicialment. 
 
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, expressa que és una mesura més que 
necessària per garantir el dret a l’habitatge i que cal evitar que se n’endarrereixi la 
tramitació, atesa l’emergència residencial que viu la ciutat. En aquest sentit, es mostra 
contrari a la suspensió de llicències, perquè l’únic que fa és retardar tràmits, un luxe 
que no es pot permetre en cap cas, per l’esmentada emergència residencial. 
 
Es compromet, en nom del GMDERC-AM, tal com va fer a la comissió de Casa Gran, 
a treballar amb tots els actors de la ciutat per aconseguir que la mesura sigui la millor 
possible en el mínim temps possible. Recorda, però, al Govern del Districte que té una 
obligació amb el Consell Plenari i la ciutadania d’Horta-Guinardó: fa aproximadament 
un any es va aprovar al Plenari una proposició, a proposta del GMDERC-AM, que 
demanava que com a mínim un 15% dels nous habitatges públics que es construïssin 
al districte es destinessin als joves. Insta, per tant, a complir-ho per tal de garantir el 
dret a l’emancipació del jovent, perquè les persones joves puguin desenvolupar el seu 
projecte de vida allà on vulguin, que és als seus barris, i no en siguin expulsades. 
Afegeix, a més, que si s’aprova la proposició que presentaran posteriorment sobre 
temes de salut mental, també caldria destinar una part d’aquests habitatges al 
col·lectiu amb problemes de salut mental. 
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, suggereix que si es presenta aquesta 
mesura de manera tan improvisada i precipitada gairebé al final del mandat és perquè 
el Govern municipal ha fracassat en la gestió de la política d’habitatge: va prometre 
4.000 pisos a principis del mandat, i al final no n’haurà construït ni 800. 
 
Manifesta que cal ampliar el parc públic de lloguer d’habitatge assequible i recorda que 
Cs ha defensat un canvi de polítiques que vagi en aquesta direcció, per això al principi 
del mandat va donar suport al Pla municipal d’habitatge. Assegura, però, que el 
Govern municipal no ha treballat realment pel consens polític i social i no ha dialogat 
amb el sector privat. 
 
Exposa que Cs, a la Comissió d’Urbanisme de Casa Gran, abans d’estudiar les 
al·legacions, es va abstenir per tres motius: primer, pels dubtes jurídics que planteja 
l’aplicació de la proposta, que no s’han resolt adequadament; segon, perquè s’ha 
consensuat amb els agents socials i econòmics a qui s’adreça, que són els qui 
finalment hauran d’aplicar-la, i tercer, perquè no servirà per ampliar el parc públic de 
lloguer ni generar habitatge social o de lloguer assequible, contràriament al que sosté 
el Govern, sinó habitatge de protecció oficial destinat a la venda a preus taxats, que 
seran lleugerament inferiors als preus de mercat. Conclou que l’única manera que té 
l’Administració d’ampliar el parc públic i destinar-lo al lloguer social és comprant 
habitatge als promotors privats. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup 
s’abstindrà: creu que totes les mesures són bones si es plantegen millorar l’habitatge 
social existent a Barcelona, però que el document presentat es pot millorar. Manifesta 
la importància de la seguretat jurídica; de pensar en l’àmbit metropolità, i no només en 
la ciutat de Barcelona, i, sobretot, d’evitar que el 30% d’habitatge social provoqui 
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l’encariment del 70% dels habitatges per a les classes mitjanes, que cada vegada 
serien més inaccessibles. 
 
Per tot plegat, i perquè el seu grup vol treballar en pro d’una millora de l’habitatge 
social, reitera que el GMDDemòcrata s’absté. 
 
El senyor Valls fa referència als dubtes expressats pels grups municipals. En primer 
lloc, informa que no s’han suspès llicències: se’n continuen atorgant i es pot construir i 
fer habitatge a la ciutat. 
 
En segon lloc, assenyala que els habitatges protegits sempre estaran sotmesos al dret 
de tanteig i retracte (tema que s’abordarà més tard en la sessió), i que, per tant, 
podran passar al tanteig per part de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a la viabilitat econòmica, un aspecte que sempre preocupa molt el PP, 
indica que el promotor privat obtindrà el benefici que espera: en tot el sòl comprat 
abans de 2016, pel mateix increment del sòl, s’obtindran beneficis. Assegura que per 
al promotor privat serà un negoci edificar habitatge públic, no només privat: de fet, 
sempre ha estat així i no variarà. Podrà continuar fent negoci, però amb la limitació de 
preu pel dret de tanteig i retracte. 
 
Conclou, doncs, que queden garantits tots els aspectes esmentats pels grups 
municipals i els agraeix el vot. 
 
S’aprova la proposta per majoria simple. 
 
 
A continuació, el president informa que hi ha tres paraules demanades del públic sobre 
aquest tema. Afegeix que per al Plenari d’avui se n’han sol·licitat vint-i-cinc i que, per 
això, caldrà limitar el temps de cada intervenció a dos minuts, altrament no podrà 
participar-hi tothom. Tot seguit dóna la paraula a un representant de l’Observatori 
DESC. 
 
El senyor Miguel Ruiz, en nom de l’Observatori DESC, expressa el seu suport a les 
veïnes que protesten pels autobusos i la connexió del transport. Aquesta afirmació 
genera xiulets i aplaudiments entre el públic. 
 
Com que la intervenció genera xiulets i aplaudiments entre el públic. El president pren 
la paraula per advertir que són en un plenari i que són els representants dels ciutadans 
els qui fan ús de la paraula, tot i que pugui intervenir-hi qualsevol persona. Malgrat que 
tothom es pot expressar lliurement i manifestar els seus punts de vista, queixes i 
reivindicacions, demana que no s’interrompi ningú quan està en ús de la paraula. 
 
El senyor Ruiz destaca que aquesta mesura sobre habitatge no l’han impulsada ni 
Barcelona en Comú ni els partits polítics, sinó les entitats (Observatori DESC, Sindicat 
de Llogaters, PAH, FAVB, ABTS), que, cansades de lluitar contra l’emergència 
residencial i d’estar parant desnonaments cada dia, volen una solució de futur. Explica 
que la mesura busca que les noves construccions i les grans rehabilitacions dins de 
Barcelona (de més de 600 m2) destinin un 30% a habitatges de protecció oficial: si un 
promotor construeix cinc pisos, un haurà de ser protegit. Creu que això tindrà dues 
conseqüències: la primera és que els promotors, que estan guanyant diners amb la 
crisi residencial, començaran a corresponsabilitzar-se, i la segona és que cada any es 
podrà disposar de 400 habitatges, no només per a la gent més necessitada, sinó 
també per a les moltes persones (també entre les presents a la sessió) que no arriben 
a guanyar 53.000 euros anuals. 
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Qualifica la mesura de necessària i reclama el suport de tothom. Per això, convida 
totes les associacions de veïns i persones interessades a un acte el 17 de juliol a 
l’Àgora Juan Andrés Benítez, al Raval. Creu que sense la gent del carrer la mesura no 
tirarà endavant, perquè ja s’ha eliminat la suspensió de llicències, que sempre s’aplica 
en qualsevol modificació del planejament urbanístic, i els lobbies intentaran retallar o 
condicionar aquest 30%. 
 
El senyor Ernesto Morales, en nom del Sindicat de Llogaters, reitera el que acaba 
d’exposar el senyor Ruiz; es presenta com a llogater del barri d’Horta, on no sap fins 
quan podrà viure, com molta altra gent, i manifesta que haurien volgut parlar abans de 
la votació, perquè, de fet, han vingut a interpel·lar els partits. 
 
Destaca que Barcelona té un problema molt greu amb l’habitatge i que al Sindicat de 
Llogaters es troben cada dia amb famílies a qui apugen el lloguer un 30, 40, 50 o 60%: 
a aquestes famílies que alguns partits anomenen «de classe mitjana», se’ls demana 
que paguin 1.200, 1.300 o 1.400 euros de lloguer. Reclama, doncs, una resposta 
contundent del conjunt de partits de la ciutat, que posin fil a l’agulla i que arreglin el 
problema, que no pot ser un motiu de disputa política. Expressa que la mesura no 
afectarà el preu dels pisos: un 30% d’aquests habitatges es vendran a preu d’habitatge 
de protecció oficial, i podrà comprar-los l’Ajuntament o, si se’ls transfereix el dret, 
entitats del tercer sector o entitats socials, perquè els posin a un preu de lloguer 
raonable. Insisteix que els partits s’han de posar a solucionar aquest problema i els 
interpel·la a fer-ho. 
 
Recorda que el 23 de febrer tots els partits, menys el PP, van votar a favor de la 
mesura i es mostra preocupat perquè sembla que existeixen pressions de grans 
lobbies que volen presentar al·legacions al text que es va aprovar. Conclou que cal 
que aquest text s’aprovi, perquè s’està fent fora les famílies de la ciutat. 
 
La senyora Alícia Palau, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de Joan Maragall 
del Guinardó, com a membres de la Comissió d’Habitatge de la FAVB, vol manifestar 
el seu suport a la mesura i a totes les que vagin en la direcció d’augmentar el parc 
públic d’habitatge a la ciutat. Reclama, a més, que aquest parc públic sigui de lloguer.  
 
 
10. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2f de 

la Carta de Barcelona, de la Modificació del Pla general metropolità per a la 
declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i la definició 
dels terminis d’edificació, d’iniciativa municipal 

 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, indica que, pel poc 
temps disponible, prefereix centrar-se en el contingut polític de l’MPGM, més que en 
les imatges de les presentacions. 
 
Defineix la mesura com a fruit del debat a Casa Gran, on les entitats han interpel·lat 
tots els grups, i també com a fruit de la proposició d’ERC en un Plenari de 2017, en 
què es va demanar al Govern municipal l’impuls dels instruments urbanístics 
necessaris per tal de declarar Barcelona ciutat de tanteig i retracte. 
 
Enumera els objectius de l’MPGM: controlar els preus reals de venda, evitar 
l’especulació, garantir el compliment de les limitacions sobre els preus màxims de 
venda dels habitatges, contribuir a minimitzar les conductes abusives, facilitar la 
conservació i rehabilitació d’edificis, evitar l’expulsió dels ocupants i incrementar el 
parc d’habitatges vinculats. Afegeix que la mesura inclou la declaració com a àrea de 
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tanteig i retracte de tota la ciutat per a les finques que s’ajustin als supòsits establerts i 
també la definició dels terminis d’edificació previstos en la legislació urbanística vigent. 
 
Informa que, amb la declaració de l’àrea de tanteig i retracte, l’Ajuntament podrà 
adquirir pel mateix preu determinats immobles que es venguin al municipi i que 
disposarà del dret de compra preferent en la compravenda de determinats immobles o 
solars. Especifica que la mesura s’aplicarà durant sis anys, prorrogables a sis més, i 
que abraça totes les compravendes que poden ser objecte de tanteig i retracte segons 
l’actual legislació vigent. Menciona els casos en què la disposició s’aplicarà 
directament: edificis plurifamiliars d’habitatge, terrenys sense edificar, edificacions 
ruïnoses o desocupades i habitatges buits sotmesos a l’impost sobre els habitatges 
buits. Assenyala que, per poder ampliar aquestes condicions, es podran limitar àmbits 
específics per exercir-hi també aquest dret. 
 
Per acabar, detalla els avantatges que comportarà l’MPGM, com ara l’increment del 
parc públic de sòl d’habitatge; la possibilitat d’aturar operacions clarament 
especulatives i de desincentivar el frau amb diner negre generat per la compravenda 
d’immobles, i conèixer millor, i en temps real, totes les transaccions que s’originen a la 
ciutat. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, afirma que el Govern municipal pretén 
que tota la ciutat estigui sotmesa al sistema de tanteig i retracte, amb la qual cosa, si 
una finca sencera es posa a la venda, l’Ajuntament pot comprar-la igualant el preu 
establert pel privat en la compravenda. A parer seu, el pla sotmetrà tots els edificis a 
una burocràcia injustificada, per tant la mesura s’hauria de reservar per a zones 
degradades i concretes de la ciutat. 
 
Manifesta que la mesura és intervencionista, que no contribueix a solucionar el 
problema de l’habitatge i que només alentirà la venda d’habitatges, per tots els tràmits 
que comporta. Per tant, el GMDPPC hi votarà en contra. 
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, qualifica el resultat del present 
mandat de decebedor: l’Ajuntament ha adquirit 394 habitatges, dels quals 328 no han 
estat adjudicats. Critica que s’hagi actuat de manera ineficient, no només amb el que 
s’ha comprat, sinó també amb allò que no s’ha adquirit. Així, assegura que té 
informacions de les principals entitats bancàries del país que indiquen que 
l’Ajuntament de Barcelona, durant aquest mandat, ha rebutjat la compra de 500 
habitatges d’un banc a 40.000 euros cadascun. Pregunta què ha passat i si potser és 
que s’han centrat a regularitzar ocupacions irregulars. 
 
Retreu al Govern municipal que anunciï la construcció de 4.700 habitatges quan en 
tres anys no n’han fet ni 300. Destaca que a Barcelona existeixen actualment solars 
urbanitzats, buits i disponibles per edificar-hi, com a mínim, 1.500 pisos assequibles: 
bona part d’aquests solars es van gestionar durant el mandat del senyor Hereu i fa 
més de deu anys que estan pendents d’execució. 
 
Admet que la mesura conté algun element positiu, com ara la redacció d’una 
ordenança per concretar aspectes procedimentals a favor dels promotors socials. No 
obstant això, recorda que en aquest mandat no s’han executat els convenis amb la 
FAVB i la UGT que preveien la construcció de centenars de pisos, i que, en canvi, 
s’han prioritzat altres cooperatives sense experiència prèvia, amb la qual cosa uns 
quants s’han fet el pis, l’hort i el jardinet a costa de l’Ajuntament, com en el cas de 
Vallcarca. 
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Indica que a la comissió (d’urbanisme) es va acordar crear una comissió i obrir un 
període d’al·legacions i que, per això, el GMDPSC-CP s’abstindrà. 
 
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, manifesta que, com no podia ser 
d’una altra manera, el seu grup votarà a favor de la proposta. Tanmateix, demana al 
Govern que concreti les seves prioritats: seria bo que planifiqués les zones prioritàries 
on cal actuar, en quin context i en quines condicions concretes l’Ajuntament farà ús 
d’aquest dret de compra preferent. 
 
Assenyala que la proposta que es porta a debat per a la seva aprovació ha de 
contribuir a l’assoliment dels objectius fixats al Pla pel dret a l’habitatge, que BComú va 
acabar pactant amb el PSC, CiU (ara Demòcrates) i Cs. Remarca, però, que l’any 
2016, en plenes negociacions d’aquell pla, ERC va posar sobre la taula el dret de 
tanteig i retracte i que el Govern municipal aleshores no el va acceptar. Creu que 
l’Ajuntament ha de respondre davant el conjunt de la ciutadania per aquests dos anys 
perduts, sense disposar de totes les eines a l’abast per garantir el dret a l’habitatge. 
Els recorda que va ser decisió política seva: el 2016 van dir que no i ara ho presenten 
com a element imprescindible per complir els objectius que es van marcar amb el 
PSC, CiU i Cs. 
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, anuncia que el seu grup s’abstindrà en 
aquesta primera aprovació, tal com va fer a la Comissió d’Urbanisme, per estudiar les 
al·legacions. Dubta que l’Ajuntament tingui prou recursos humans i materials per 
tramitar tots els expedients de compravenda que es presentin sense que es generin 
endarreriments. 
 
Indica que haurien de conèixer també, mitjançant una memòria econòmica, les 
implicacions econòmiques que pot comportar per a l’Ajuntament l’aplicació de la 
mesura. Així mateix, expressa dubtes sobre la justificació de les operacions que es 
facin des del consistori i si s’han d’aplicar a tota la ciutat. Creu que s’ha de garantir que 
la mesura no signifiqui la paralització d’altres projectes. Amb tot, valora positivament 
que es desincentivi el frau en diner negre al voltant de les compravendes. 
 
Per tot això, reitera que el GMDCs s’abstindrà. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, avança que el seu grup 
s’abstindrà, ja que és un document inicial que es pot esmenar i millorar. 
 
Justifica el seu suport al Pla pel dret a l’habitatge per una qüestió de responsabilitat: 
encara que el seu grup estigui a l’oposició, l’habitatge és un dels principals problemes 
de la ciutat avui en dia, per això cal buscar solucions i consensos amb tothom per tirar 
endavant polítiques d’habitatge. 
 
Insisteix en què s’abstindran perquè el document és millorable: creuen que no 
soluciona tots els aspectes de l’habitatge, i que en comptes de pagar a un promotor, 
amb recursos públics, el dret de tanteig i retracte, és preferible que aquests recursos 
vagin a parar a la promoció social d’habitatge públic de lloguer a preu assequible, cosa 
que és responsabilitat del Govern municipal, més que no pas pagar a un promotor 
privat. 
 
Puntualitza que hi ha casos excepcionals, que cal tractar de manera particular, però 
que volen esmenar, pactar i consensuar el document, com van consensuar el Pla del 
dret a l’habitatge a la ciutat de Barcelona. 
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El senyor Valls reconeix que el document no desenvolupa la totalitat del planejament 
que es portaria a terme, però, adreçant-se al senyor Ortiz, destaca que sí que recull la 
justificació i la viabilitat econòmica, i li demana que no posi en dubte que existeixen. 
 
Indica que el tanteig sobre habitatges no és nou a la ciutat: entre el 2008 i el 2016, s’hi 
van expropiar immobles per un valor de 534 milions d’euros, i per tant, ja és una 
pràctica habitual. 
 
Subratlla que aquesta MPGM (i la que s’ha debatut anteriorment sobre habitatge 
públic) s’aplicarà a tota la ciutat, perquè no volen que l’habitatge públic acabi a les 
zones externes de la ciutat, on ja està pendent que s’edifiquin habitatges. 
 
S’aprova la proposta per majoria simple. 
 
 
11. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2f de 

la Carta de Barcelona, del Pla de millora urbana per a l’ajust de les 
condicions d’edificació de la parcel·la situada al carrer Marquès de Foronda, 
29-31-33, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, promogut per Elisa 
Rodríguez Steckelbach 

 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, avança que 
intervindrà un minut i que la resta de grups només manifestaran el sentit del seu vot, 
tal com s’ha acordat prèviament.  
 
Assenyala que és un pla especial que ja s’havia advertit que seria necessari en la 
modificació del Pla general metropolità de l’any 2010 i que ara es porta a terme. 
Explica que es tracta d’un àmbit privat on es preveu la modificació de l’extensió del sòl 
construïble a fi de poder evitar l’altura prevista: es modifiquen les volumetries de planta 
baixa més 2 a planta baixa més 1, amb la qual cosa es dona també una solució 
satisfactòria al particular, que és qui porta la iniciativa. Demana que la resta de grups 
n’informin favorablement. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, indica que s’abstenen. 
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, hi vota a favor. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, hi vota a favor. 
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, hi vota a favor. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, hi vota a favor. 
 
S’aprova la proposta per majoria absoluta. 
 
 
b) Proposicions dels grups municipals 
 
No n’hi ha. 
 
c) Mocions 
 
No n’hi ha. 
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D) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
12. Convocatòria d’un procés de participació relatiu a les afectacions, els traçats 
i les supressions de les línies a causa de la nova xarxa de bus i treballar de 
manera individualitzada les peticions en matèria de mobilitat i transport públic a 
cada barri 
 
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, presenta una proposició per 
conèixer el parer de tots els grups en un tema que preocupa molt els veïns del 
districte, que també podran ser escoltats. Manifesta que la implantació de la nova 
xarxa de bus no ha estat ben acollida pel veïnat del districte. Esmenta els casos de la 
línia 24 i els retards a la D40, i també les peticions no ateses dels veïns, com ara 
aproximar autobusos a hospitals i centres d’atenció primària. Afegeix que ha parlat 
diverses vegades amb els veïns, i que coincideixen en la falta de participació en el 
procés d’implantació de les línies, més enllà de les sessions informatives, tal com es 
denuncia amb cartells a Can Baró en què demanen que se’ls escolti. 
 
Per tot això, demana que el Govern del Districte convoqui un veritable procés de 
participació per treballar de forma conjunta entre el veïnat, les entitats i els grups 
municipals cada afectació, traçat i supressió de línia com a conseqüència de la nova 
xarxa de bus, tant en les línies ja implantades com en les que queden pendents per a 
la tardor de 2018, i, en segon lloc, que a partir de les comissions de seguiment dels 
consells de barri es treballin de forma individualitzada a cadascun dels barris les 
peticions per cobrir amb busos de proximitat els desplaçaments als equipaments 
bàsics de salut, educatius i socials. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, assenyala que en aquest Plenari ja 
han parlat molt del descontentament dels veïns de Can Baró i voltants per les 
restriccions dels busos de barri, el 24 i el 39. Avança que votaran a favor de la 
proposta, però recorda que, en el mandat anterior, l’actual GMDDemòcrata va suprimir 
el bus de barri els diumenges i festius, al·legant que el servei era deficitari, i que als 
veïns de Can Baró i voltants se’ls va eliminar també el 39 i el 74 al seu pas per Mare 
de Déu de Montserrat. Afegeix que aquests veïns s’han de desplaçar fins a la ronda 
del Guinardó per agafar l’H6, entre altres aspectes. 
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, informa que el seu grup votarà 
a favor de la proposta. Referint-se als processos participatius que poden servir per 
modificar recorreguts, com ha esta el cas de la línia 39 a la Font d’en Fargues, 
demana que també s’escolti els veïns de la resta de barris, com el Carmel i Can Baró. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, indica que el seu grup votarà a favor 
de la proposició, ateses les nombroses queixes i reclamacions veïnals sobre els canvis 
de la nova xarxa de bus, sempre entenent que les solucions i els ajustos consensuats 
finalment amb el veïnat han de ser amb una mirada global i han de permetre el bon 
funcionament de la xarxa ortogonal com a xarxa de transport públic en superfície a la 
ciutat. Confia que el Govern treballarà realment per poder cercar aquests acords. 
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, anuncia que el seu grup votarà a favor de 
la proposició, perquè, tal com han assenyalat durant la presentació de l’informe de 
Govern, la implantació de la nova xarxa ortogonal d’autobusos els suscita molts 
dubtes: pels canvis en les línies convencionals, que generen problemes de connexió 
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entre el districte i la resta de la ciutat, entre els barris del districte i dins dels mateixos 
barris; per la manca d’un planejament integral que inclogui els busos de barri; pels 
problemes amb els transbordaments (segons el Pla de mobilitat els temps d’espera 
són d’entre sis i vuit minuts, però realment són més llargs), i per la falta de consens 
amb els veïns. 
 
El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, felicita els veïns de Can Baró 
perquè es manifesten i lluiten pel que creuen que és just, i els ho agraeix. Destaca que 
el dimarts 10 de juliol, a la comissió de seguiment de Can Baró, van rebre unes 
demandes dels veïns que actualment s’estan estudiant. En aquest sentit, assegura 
que sempre han cregut en la importància dels processos de participació, com s’ha 
demostrat al llarg del present mandat. 
 
Recorda al GMDDemòcrata que l’actual Govern municipal va recuperar el bus de barri 
que havien suprimit en festius. Defensa que la importància de la mobilitat en barris 
com Can Baró, el Carmel o la Salut, costeruts i amb més dificultats, i que sempre han 
lluitat per una mobilitat més sostenible i efectiva. Insisteix que creu fermament en els 
processos participatius i en el treball amb els veïns i les entitats. 
 
La senyora Porcar pregunta al senyor Marín el sentit del vot del Govern. 
 
El senyor Marín informa que el Govern s’absté. 
 
La senyora Porcar expressa sorpresa pel fet que el Govern s’abstingui en aquesta 
proposició, quan habitualment parla tant de participació: si es vol participació, que es 
tiri endavant, que tothom pugui parlar (no només uns quants) i que es doni la veu als 
veïns i veïnes. Afegeix que el Govern municipal engega processos participatius, però 
que durant aquest mandat no n’ha emprès cap de debò al districte, a part del relatiu a 
la xarxa normal d’autobusos. 
 
Per tant, requereix al Govern que s’hi sumi i que doni la paraula als veïns, perquè 
entre tots, als òrgans de participació reals, com els consells de barri, es puguin debatre 
totes i cadascuna de les inquietuds dels veïns en matèria de mobilitat. 
 
S’aprova la proposta per majoria absoluta. 
 
El senyor Lluís Cairell, representant de l’Associació de Veïns La Taxonera, en 
referència a la proposició del GMDDemòcrata, confirma que, durant el mandat anterior, 
es va suprimir el bus de barri els caps de setmana i festius. Explica que a la Teixonera 
tenen el bus de barri 119, però que té una freqüència de pas molt baixa: ningú no 
l’agafa, perquè no s’ha pensat en els veïns del barri, només s’ha estudiat alguna ajuda 
per a les persones grans. Lamenta que el Govern anterior fes el que no havia de fer i 
que amb l’actual, després de tres anys, el bus continuï passant de llarg. Reclama al 
Govern del Districte que es posi les piles i que deixi participar els veïns, perquè són qui 
coneixen el barri. 
 
La senyora Eli Higueras, presidenta de la Plataforma de Can Baró, exposa que han 
vingut tots els veïns, perquè ja han exhaurit totes les altres vies: la social, amb 
concentracions, i l’administrativa, presentant a la comissió de seguiment (que per fi es 
va fer el dia 10 de juliol) les propostes treballades com a barri, incloent-hi l’aparcament, 
la mobilitat tova, etc., carències endèmiques al barri. Reclama, doncs, consens polític i 
suport a la seva mobilització. 
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Expressa que han aconseguit reunir tota la gent del barri, no només de Can Baró, sinó 
també de la Salut, del Guinardó, del Carmel, etc., i que volen que des de l’àmbit polític 
es faci una aposta per la mobilitat a Can Baró i a tot Horta-Guinardó.  
 
També demana suport per reclamar a la Generalitat la línia 9 del metro, que no ha 
arribat a Sanllehy i ajudaria a resoldre dificultats molt greus de mobilitat. Com a 
conclusió, apel·la el Govern perquè no s’abstingui i faci una aposta consensuada de 
districte per la mobilitat: més enllà de Can Baró, tots tenen les mateixes dificultats, 
perquè són tots barris de muntanya. 
 
La senyora Custodia Moreno manifesta que té setanta-cinc anys i que en fa cinquanta 
que es manifesta per aquest tema. Afegeix que ha anat a totes les reunions, amb tots 
els equips, des de l’època de Porcioles fins ara, i que el principal problema ―a banda 
del fet que no s’han comprat terrenys, que s’ha participat en la bombolla immobiliària, 
que s’han venut pisos protegits, etc.― és polític i es repeteix al llarg del temps: la dreta 
no ha tingut mai interès en la qüestió i l’esquerra ha estat incapaç de posar-se d’acord. 
Reclama, doncs, que es posin les piles, que deixin de fer tants escrits i que es 
prenguin seriosament el tema de l’habitatge. 
 
Pel que fa als problemes de transport als barris, recorda que ja s’han presentat per 
escrit. En tot cas, subratlla que els barris de muntanya, com ara Can Baró, el Carmel i 
la resta, es veuen perjudicats pel fet que les polítiques sempre es planifiquin des del 
centre cap amunt. Creu, per tant, que en algun moment caldria invertir aquesta 
tendència, i planificar d’amunt cap avall. Manifesta que encara que la nova xarxa de 
busos que s’està creant pugui ser fantàstica per a la ciutat, és evident que per als 
barris de muntanya no ho és, i que això s’hauria d’haver tingut en compte abans 
d’implantar-la. 
 
Tot seguit enumera un seguit d’aspectes crítics de la mobilitat al districte: no hi ha 
arribat la línia 9; els pocs busos que hi ha, se suprimeixen o es transformen; les 
escales mecàniques fa més de dos mesos que no funcionen i els ascensors també 
estan espatllats (és un problema d’empresa, però repercuteix en els ciutadans); 
col·lectius com les persones amb crosses o les famílies amb cotxets tenen moltes 
dificultats per desplaçar-se; les voreres són estretes, etc. En aquest sentit, recorda que 
s’estan manifestant al carrer i que si han arribat a aquest punt és perquè estan tips de 
presentar escrits i que no se’ls tingui en compte. Assegura que saben pactar i que no 
els agrada l’enrenou. Per tant, insta el Govern a reunir-se per parlar i cercar solucions 
per al barri: que demostrin realment una voluntat de pacte i s’evitin així noves 
concentracions. 
 
El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic, aplaudeix les intervencions de la 
ciutadania, perquè es fa seu l’espai, i la felicita per la seva feina. 
 
Remarca que hi ha qüestions en què fa mesos i setmanes que treballen i propostes 
ciutadanes que han recollit i que estudien internament i amb altres administracions. 
Esmenta la reunió de la comissió de seguiment del barri de Can Baró, el 10 de juliol, 
en què la mobilitat va ser un dels eixos centrals del debat. 
 
Manifesta, però, que no poden votar a favor d’una proposició que els sembla cínica. 
Assegura que no és un vot en contra de la proposta dels veïns, perquè ja fa mesos 
que treballen amb ells, sinó que és la proposició de qui no va fer cap procés 
participatiu i ara l’exigeix als altres. 
 
Indica, a més, que ja s’han aplicat canvis a la nova xarxa de bus arran de les peticions 
dels veïns i veïnes, i que caldrà seguir treballant amb ells: en la reunió de la comissió 
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de seguiment es acordar estudiar totes les propostes veïnals, recollir-les i treballar-les, 
per buscar les millores que proposen per a la mobilitat de Can Baró. També esmenta 
alguns aspectes que es van tractar en aquesta comissió de seguiment: obrir un espai 
de treball compartit amb els veïns per reclamar que la línia 9 arribi a Can Baró, 
instal·lar un aparcament públic a Ramiro de Maeztu o millorar algunes voreres del 
barri. 
 
Torna a agrair als veïns que hagin vingut i reitera que seguiran treballant amb ells. 
 
El president informa que la senyora Porcar ha demanat la paraula, perquè ha estat 
al·ludida pel senyor Gonzàlez, però que ha decidit no donar-la-hi per no obrir un 
diàleg. Prega al Govern que quan tanqui un torn se centri en el tema concret i no faci 
al·lusions a altres consellers perquè, si no, es veurà obligat a donar torn de rèplica al 
conseller al·ludit.  
 
Agraeix als veïns que hagin vingut, que mantinguin l’esperit de la protesta i també la 
feina que fan. 
 
 
Del Grup Municipal de Cs: 
 
13. Que s’adoptin mesures per millorar la vigilància i la seguretat a l’entorn del 

Turó de la Rovira; increment del control de la Guàrdia Urbana durant l’estiu, i 
trasllat a l’Associació de Veïns del Turó de la Rovira de les mesures 
adoptades per realitzar-ne el seguiment 

 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, assenyala que el Turó de la Rovira s’ha 
convertit, en els darrers anys, en un dels punts del districte que atrau més ciutadans, 
tant barcelonins com turistes, per les esplèndides vistes. Afegeix, però, que la gran 
afluència de persones i l’ús intensiu d’un espai reduït estan ocasionant nombrosos 
problemes i molèsties als veïns, per l’alt grau d’incivisme i descontrol que s’està 
generant a l’entorn del barri. 
 
Exposa que els veïns se senten desprotegits per fets com la baralla enregistrada en 
vídeo fa pocs dies, a altes hores de la nit, i que estan preocupats per la situació que 
pugui produir-se durant l’estiu. Informa que els veïns denuncien que no hi ha prou 
Guàrdia Urbana, especialment a la nit, a més de problemes de funcionament en 
alguns serveis, sorolls, brutícia i augment incontrolat de la venda ambulant. Assegura 
que la situació al barri s’està deteriorant. 
 
Així doncs, proposa que el Districte estudiï i implementi les mesures necessàries per 
millorar la vigilància i la seguretat a tot l’entorn del Turó de la Rovira, amb l’objectiu 
d’evitar problemes d’incivisme i vandalisme; que s’hi reforci el control de la Guàrdia 
Urbana amb caràcter immediat durant els mesos d’estiu, sobretot a la nit, i que 
s’informi l’Associació de Veïns del Turó de la Rovira de les mesures adoptades perquè 
pugui fer-ne el seguiment. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia que el seu grup votarà a favor 
de la proposta, com no podia ser d’una altra manera. Manifesta que, any rere any, 
denuncien l’incivisme al Turó de la Rovira i que veuen molt difícil arreglar el problema, 
perquè cada vegada hi ha més turisme. Puntualitza que no estan en contra del 
turisme, però afirma que cal més control. Afegeix que s’hi hauria de destinar més 
Guàrdia Urbana ―no tant d’agent cívic―, perquè les dotacions actuals són insuficients 
per lluitar contra l’incivisme. 
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La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, recorda que ja han parlat dels 
problemes l’incivisme als antiaeris quan s’ha presentat l’informe de Govern. Assenyala 
que seu grup votarà a favor de la proposició, però vol saber si, a banda de la vigilància 
per part de la Guàrdia Urbana esmentada pel Govern a unes hores concretes, el 
Govern hi farà alguna cosa més. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, indica que el seu grup també votarà a 
favor de la proposició, perquè, tal com han comentat durant l’exposició de l’informe de 
Govern, la problemàtica del Turó de la Rovira arran del turisme incontrolat i l’incivisme 
ha anat en augment en els darrers anys i ara és insostenible. Apunta, però, que, més 
que millorar la vigilància i la seguretat, l’accent s’hauria de posar a millorar la 
convivència i el civisme en aquest espai i en d’altres del districte, com al voltant del 
Mas Guinardó o la plaça Santes Creus d’Horta, entre d’altres. 
 
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, informa que el seu grup 
votarà a favor de la proposició, com no podia ser d’altra manera. Pel que fa a les 
paraules del senyor Gonzàlez sobre el vigilant amb gos: assegura que els veïns 
estaven encantats i que no es registraven incidents. Recorda que també hi havia 
agents cívics durant el dia i visites freqüents de la Guàrdia Urbana i que l’actual 
Govern ho va suprimir tot. Matisa que ara han començat a fer-hi alguna cosa, però que 
els agents marxen a les dues de la matinada i els incidents s’estan produint més tard. 
 
Reconeix que el seu grup, quan era al Govern, va cometre errors, segurament per 
l’excés de responsabilitat, però assegura que no es van trobar mai amb un cartell en 
què els veïns els demanaven que els escoltessin. 
 
La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i Altres 
Economies, assenyala que el Govern votarà a favor de la proposició, tot i puntualitzar 
que moltes de les mesures que s’hi reclamen ja s’estan aplicant: s’ha incrementat la 
presència de la Guàrdia Urbana amb ampliació d’horaris (caps de setmana i vigílies de 
festius, fins a les sis de la matinada, i les tardes d’estiu, entre les cinc i les vuit); s’hi 
han destinat agents cívics de dia i de nit; s’ha solucionat el problema dels pilons, i els 
lavabos estan funcionant. 
 
Afegeix que tot això pot resultar insuficient, atesa la gran afluència de turistes i de gent 
a la zona, i que, per descomptat, continuaran treballant amb el veïnat per tal de cercar 
més solucions i incrementar les mesures que es vegi que són necessàries i que es 
poden implementar. 
 
El senyor Ortiz agraeix als grups el vot favorable i remarca que en cap cas no és una 
proposició antiturisme, perquè els problemes de convivència i incivisme al Turó de la 
Rovira són tant de barcelonins com de forans. 
 
Pel que fa a la Guàrdia Urbana, admet que ara s’han pres mesures, però que calen 
més agents no només al barri, sinó a tot el districte: hi ha un problema de 
desplegament de la Guàrdia Urbana a tot Barcelona i a tot Horta-Guinardó. 
 
Per acabar, subratlla que es tracta d’una proposició de solidaritat amb els veïns del 
Turó de la Rovira, que pateixen l’incivisme i les agressions, a més d’afectacions als 
habitatges i un greu problema de salut a causa de les antenes que tenen al damunt. 
 
La senyora Núria Arévalo, representant de l’Associació de Veïns Turó de la Rovira, 
refereix la falta de seguretat al barri i esmenta uns quants successos recents: la 
pallissa a uns turistes per robar-los (25 de juny), l’agressió a un veí (28 de juny) i 
l’intent de cremar-li el cotxe a un altre veí, precedit hores abans d’amenaces (11 de 
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juliol). Sobre aquest darrer incident, explica que van calar foc al vehicle i van llançar un 
pal amb un drap xop de benzina a la casa d’aquest home, que viu amb la seva dona 
(tots dos de quasi vuitanta anys). Afegeix que ell i un veí van veure la flamarada i la 
van poder apagar; altrament podria haver passat qualsevol cosa. 
 
Pel que fa a la vigilància a la zona, recorda que al vigilant del gos se li va dir que si 
volia mantenir l’animal, hauria de treballar menys hores, i com és lògic, es va estimar 
més que li prenguessin el gos i poder treballar més hores. Així mateix, indica que els 
agents cívics només venen els caps de setmana i que, si plou, han de marxar perquè 
no els donen les claus de les casetes. 
 
La senyora Roser Bofill, representant de l’Associació de Veïns Turó de la Rovira, es 
queixa que el carrer del Turó de la Rovira està mig abandonat i sempre ha de trucar 
perquè el netegin. Informa que va sol·licitar que es netegés l’accés de Mühlberg al 
Turó de la Rovira, però que només es van netejar les escales i no la zona que els 
havia indicat. 
 
Tot seguit qualifica de pegat l’arranjament d’un tram de vorera que ara s’està duent a 
terme, ja que la resta quedarà tal com estava. Demana, doncs, que s’arregli com cal 
tot el carrer i que no es gastin diners inútilment. 
 
Insisteix en la seva preocupació per la falta de neteja al carrer Turó de la Rovira, 
sobretot per les herbes i l’arribada de l’estiu. Assenyala que s’ha netejat només un tros 
del carrer, no sap si és terreny privat o de l’Ajuntament, però creu que en tot cas seria 
una competència municipal. Insta, doncs, al Govern a anar-hi a passejar un dia per 
veure com està. 
 
La senyora Tarifa expressa que estan al cas dels incidents esmentats i que 
precisament l’endemà es reuneixen amb la Guàrdia Urbana i amb representants de 
l’Associació de Veïns del Turó de la Rovira, in situ, per parlar d’aquests temes i de les 
possibles solucions, perquè son ben conscients d’aquesta problemàtica. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
Del Grup Municipal d’ERC-AM: 
 
14. Suport a la feina de les entitats del tercer sector en la temàtica de la salut 

mental, constitució d’una xarxa de pisos per a persones amb problemes de 
salut mental i treball amb les entitats per desestigmatitzar aquestes 
persones 

 
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, destaca que la proposició vol posar el 
focus en les persones joves, atès que les dades existents són bastant esfereïdores. 
Manifesta que, segons l’Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre 
persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, i recalca que el 
75% d’aquests problemes comencen abans dels divuit anys. Per tant, creu que és 
evident que cal centrar-se en aquest grup de població per tal de prevenir 
conseqüències negatives de cara al futur. 
 
Es mostra convençut, doncs, que cal lluitar contra l’estigmatització del col·lectiu, atès 
que més de la meitat de les persones afectades decideixen ocultar que pateixen 
aquests malalties, un cas que encara es veu més agreujat en les persones joves, a 
causa de l’entorn en què es mouen. 
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Remarca que, segons el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la segona 
causa de mort entre les persones de quinze a vint-i-nou anys és el suïcidi i que a 
Catalunya cada cinc dies es produeix un cas de suïcidi juvenil. Afirma que són dades 
que la societat no es pot permetre i que cal actuar. 
 
Enumera els tres punts de la proposició: primer, que es doni suport a la feina que fan 
les entitats del tercer sector a la ciutat i al districte en l’àmbit de la salut mental (no es 
parteix de zero i, una vegada més, les entitats del tercer sector són capdavanteres); 
segon, sol·liciten que es constitueixi una xarxa de pisos al districte per a persones amb 
problemes de salut mental, posant especial èmfasi en col·lectius vulnerables, com les 
persones joves, la gent gran o les dones, entre d’altres, i tercer, reclamen que es 
treballi conjuntament amb les entitats d’Horta-Guinardó per dur a terme campanyes 
per trencar estereotips i desestigmatitzar els problemes de salut mental, especialment 
entre les persones joves.  
 
Demana el suport de tots els grups a aquesta proposició. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, indica que el seu grup votarà a favor 
de la proposta: és un tema social i es mostra d’acord amb el raonament i les 
conclusions finals. 
 
La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, recorda que la salut mental és una 
prioritat i que, quan han governat, han impulsat accions de prevenció, d’inserció de 
joves, de suport a persones grans amb aquests problemes, així com de reserva 
d’habitatge, que al final no es va arribar a portar a terme per a les persones joves. 
Assenyala que els costa pensar i imaginar que aquest Govern pugui tirar endavant una 
xarxa si no s’ha respectat el que s’havia impulsat prèviament, però insisteix que el 
GMDPSC-CP donarà suport a la proposició perquè reconeix l’expertesa que té el 
districte, sobretot les entitats del tercer sector que hi treballen. Adverteix, però, que per 
abordar la qüestió el Govern municipal ha d’aconseguir implicar tots els autors de la 
ciutat que treballen en salut mental. 
 
El senyor Javier Edrosa Pérez, del GMDCs, expressa reconeixement per la tasca de 
les entitats del districte que donen suport a la salut mental, com la Fundació Tres 
Turons. Considera que la salut mental és una de les anomenades «discapacitats 
invisibles» i que aquesta no visibilitat va en detriment de la difusió i el coneixement de 
les seves necessitats, provoca prejudicis i estigmes, i dificulta la inclusió social i laboral 
de les persones afectades. 
 
Destaca que l’existència d’habitatges tutelats o amb suport (a la mateixa llar o no) és 
una mesura bàsica per promoure l’autonomia personal de les persones amb 
discapacitat mental i que els genera beneficis a elles, a les famílies i a l’entorn. 
 
Malgrat que en la proposta no s’especifica l’origen de la dotació per a aquesta xarxa 
de pisos al districte, anuncia que el GMDCs hi votarà a favor. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, explica que el seu grup votarà 
a favor de la proposta: assegura que l’Ajuntament no pot fer la feina que porten a 
terme les entitats del districte, atès que arriben a més llocs i més persones i són 
còmplices en el tractament de les persones amb malalties mentals. Afegeix que se’ls 
ha de donar tot el suport i tots els mitjans i s’ha de pensar que tant aquesta proposició 
com la tasca de sensibilització han d’anar acompanyades també d’una feina de 
prevenció d’aquestes malalties. 
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El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Salut, indica que el Govern votarà a favor 
de la proposta i recorda al senyor Farin que en la darrera reunió del Consell de Salut, a 
la qual va assistir, es va informar de la constitució, el 5 de juliol, de la Taula de Salut 
Mental del Districte d’Horta-Guinardó, una mesura inclosa en el Pla de salut mental de 
Barcelona. En referència a aquest pla, assenyala que fins ara la ciutat no disposava 
d’aquesta eina: es feien accions però no es coordinaven les unes amb les altres. 
Subratlla, a més, que aquesta nova taula recupera el que havia estat l’antiga Taula de 
Salut Mental dels anys noranta al districte, que va ser l’origen també de programacions 
i d’accions que es van aplicar posteriorment i del projecte Estigma, que ha arribat fins 
avui.  
 
Per acabar, fa palès que coincideix amb gairebé tot el que es formula a la proposició i, 
per tant, reitera el vot favorable del Govern.   
 
El senyor Farin agraeix el vot favorable a la resta de grups i demana al Districte que 
constitueixi aquesta xarxa mitjançant l’ús d’eines com el tanteig i retracte, etc., per tal 
que s’utilitzi a favor dels col·lectius més vulnerables. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
Del Grup Municipal del PSC-CP: 
 
15. Treballar en el proper Consell Escolar els projectes de construcció, reforma i 

manteniment dels equipaments educatius públics; participació en la 
comissió de matriculació del Consell Escolar, i instar el Consorci a complir 
amb els compromisos d’inversió i planificació educativa al districte 

 
La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta que porta al Plenari 
qüestions que haurien de ser una prioritat per a la ciutat i per a totes les 
administracions, com són la política educativa, la planificació de l’oferta pública i les 
inversions necessàries per cobrir la demanda existent al districte. Indica que, com ja 
apuntava la tendència de creixement, enguany la demanda d’escolarització pública ha 
superat la demanda de la concertada, de manea que ha calgut crear un «bolet» en 
algun barri del districte. Afegeix que aquesta circumstància ha generat en altres barris 
una preocupació innecessària dins de moltes famílies, que, organitzades en 
plataformes o per mitjà de la FaPaC, han transmès que aquesta situació no pot 
continuar, que calen millores i solucions al procés de preinscripció i matriculació: no es 
pot permetre ni una doble xarxa a la pública ni que continuï la desigualtat, per tant cal 
una sola xarxa igualitària, amb la mateixa qualitat a totes les escoles, i que els centres 
que no tinguin prou demanda disposin de prou recursos per mantenir projectes 
educatius estables.  
 
Exposa que la proposta recull la preocupació del GMDPSC-CP per fets com 
l’ampliació de línies en alguns instituts del districte, com el Mundet i el Vall d’Hebron, i 
la falta de coneixement de les AMPA i de tota la comunitat educativa sobre els 
projectes de construcció, reforma i millora al districte (com, per exemple, l’escola 
bressol de la Teixonera). 
 
Per tot això, demana al Plenari que insti el Consorci d’Educació de Barcelona a fixar el 
pressupost i el calendari d’aquestes intervencions. 
 
El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta que el seu grup votarà 
clarament a favor de la proposta. Confirma que la comunitat educativa està molt 
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preocupada per la manca de planificació, perquè no s’incompleixi el dret d’obtenir una 
plaça de proximitat. 
 
Assenyala que el districte requereix un mapa educatiu que estigui més coordinat entre 
les famílies, les direccions i el Consorci, i apunta que es registra una tendència al 
tancament de places en escoles públiques, sobretot a P3 i primer d’ESO (s’eliminaran 
86 places el curs vinent). Puntualitza, a més, que l’oferta pública del districte 
representa només el 2%. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup votarà a 
favor de la proposició, perquè entén que és una bona proposta treballar més a fons els 
projectes relacionats amb equipaments educatius públics en el marc del Consell 
Educatiu. 
 
Puntualitza, però, que voldrien que l’Ajuntament, com a part del Consorci d’Educació, 
hi assumís completament la seva implicació i no es limités a instar sempre el Consorci, 
com si fos un ens aliè a la seva acció. 
 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, creu que no és admissible el que ha 
passat enguany al districte, amb pares manifestant-se i organitzant-se en plataformes 
perquè es garantís la tria d’escola, i critica que les solucions hagin estat afegir línies i 
augmentar les ràtios de nens per classe. 
 
Expressa que hi ha una manca estructural de places públiques i que la transparència 
en els processos d’assignació de places i preinscripcions és millorable. Per això, el 
GMDCs votarà a favor de la proposta. 
 
El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup votarà a 
favor de la proposta, perquè reflecteix aspectes clarament negatius que es van 
succeint i que fa la sensació que el Govern municipal no tingui interès a afrontar. 
Malauradament, això ha comportat que les famílies patissin situacions que no 
mereixen. 
 
Tot i així, destaca que en el contingut de la proposició hi troba a faltar un element 
important: la manca d’informació amb què topen els consellers de l’oposició no només 
al Consell Escolar, sinó també en altres òrgans. Per exemple, recorda que encara no 
disposen de les dades específiques de matriculació al districte i que, per tant, no 
poden afrontar de manera correcta aquests reptes. 
 
Manifesta que els aspectes que s’han anat esmentant, i que han esmentat les 
conselleres del GMDPSC-CP, ja es coneixien abans, quan elles formaven part del 
Govern. Per tant, els demana una mica d’autocrítica en aquest sentit.  
 
Conclou que el GMDDemòcrata donarà suport a la proposició perquè és coherent i 
espera que serveixi per dur a terme un canvi de mesures. 
 
El senyor Joan Cela Ollé, conseller d’Educació, informa que el Govern votarà a favor 
de la proposta. Admet que enguany s’hauria d’haver tingut més en compte l’augment 
de sol·licituds per als centres públics, però que tothom s’ha de felicitar per la 
circumstància que per primera vegada a Barcelona l’escola pública superi la 
concertada. Justifica la manca de dades sobre les preinscripcions per una qüestió 
informàtica i avança que de seguida que les tinguin, les treballaran. 
 
Remarca la necessitat que les famílies i les AMPA participin en els consells escolars, 
tenint molt present que s’ha de treballar des del Consell Escolar perquè les escoles 
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tinguin projectes, perquè se’ls pugui donar suport i perquè la gent no hagi d’escollir 
tant entre escoles millors o pitjors, sinó que pugui anar a qualsevol centre. 
 
La senyora Galán reclama que el Govern municipal aposti per l’ensenyament públic i la 
creació de noves places, i perquè la ciutat de Barcelona disposi de tots els recursos 
necessaris per poder fer front a la pressió demogràfica que tindrà: a Horta-Guinardó ja 
és latent la pressió que hi haurà a secundària, i caldrà treballar per mantenir línies als 
instituts actuals i obrir nous centres per poder assumir la situació. 
 
Avança que en el cas de les escoles bressol també hi haurà aspectes als quals 
s’haurà de donar una resposta coherent per part de totes les administracions. Insta, 
doncs, a creure en el Consorci i a gestionar bé per evitar els problemes que s’han 
ocasionat enguany. Retreu a l’Ajuntament que en aquest àmbit no ha actuat bé, no ha 
estat eficient i que s’ha mogut amb poca transparència: és una opinió compartida per 
la FaPaC i les famílies. 
 
La senyora Maria Rosa Graell, representant de l’Associació de Veïns d’Horta, explica 
que fa arribar les preguntes d’una professora jubilada sobre el futur institut d’Horta, 
que fa més de dos anys que reclamen perquè els adolescents han de desplaçar-se 
lluny per estudiar: com està el projecte de construcció del nou institut d’Horta previst 
per a 2020? Serà un institut escola, tal com es va informar? Estarà ubicat als solars del 
costat de l’escola Pau Casals, com a nova construcció? I, finalment, s’ha estudiat o es 
podria estudiar la possibilitat apuntada pel conseller Josep Bargalló d’adquirir edificis 
escolars d’escoles concertades poc viables? 
 
Seguidament destaca que li ha agradat molt l’exposició de la senyora Galán (són idees 
que també recull la FaPaC): li sembla mentida com s’està tractant un tema tan 
important com l’educació del jovent que ha de pujar. Se sorprèn que aquesta vegada 
tots els grups hi hagin estat d’acord i pensa que és una sort, perquè si no, passa el 
que apuntava abans la senyora Custodia Moreno: que els desacords fan perdre el 
temps i impedeixen avançar. Conclou que tothom s’ha de posar les piles en aquesta 
qüestió.  
 
El senyor Lluís Cairell, representant de l’Associació de Veïns La Taxonera, fa 
referència a les declaracions del senyor Gerardo Pisarello sobre reduccions 
econòmiques a l’Ajuntament i avisa que no poden afectar el projecte d’escola bressol a 
la Teixonera, que es fa amb diners extraordinaris. Manifesta que si les obres d’aquest 
centre no comencen enguany, com s’havia anunciat, no cal que es presentin a les 
eleccions, perquè els faran la vida impossible. Recorda que l’escola bressol és 
l’objectiu del barri de la Teixonera (fa setze anys que es reclama), que s’han de 
complir les mesures anunciades al Pla de barris i que si es tira enrere el projecte, això 
tindrà conseqüències molt negatives per al Govern municipal. 
 
El president li contesta que està molt bé que reivindiqui, però que no ha de sonar a 
amenaça: s’ha de cuidar el llenguatge i com s’expliquen les coses.  
 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, indica que parlarà 
dels aspectes més urbanístics, perquè als altres ja s’hi ha referit el senyor Joan Cela, i 
afegeix que el Consell Escolar és el marc adequat per seguir treballant tot el 
desenvolupament dels equipaments educatius. 
 
Pel que fa al futur institut d’Horta, explica que el Consorci ha fet els encàrrecs 
corresponents a les administracions: a l’Ajuntament, perquè defineixi quin és el sòl on 
ha d’anar el centre, i a la Generalitat, perquè reservi la dotació pressupostària per 
construir-lo. Per tant, és un projecte en fase de planificació, i avança que el Govern 
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municipal vol presentar aquesta tardor la modificació del planejament necessària per 
disposar de la ubicació d’aquest institut de la zona nord del districte, no només d’Horta. 
 
Assenyala que encara no pot confirmar si es tractarà d’un institut escola, perquè 
encara no se n’ha fixat la funcionalitat definitiva, però que la intenció és edificar-hi una 
única peça educativa. 
 
Informa que la part corresponent a l’Ajuntament, que és la modificació del Pla general 
metropolità, estarà enllestida aquesta tardor i després pertocarà al Consorci construir 
l’equipament: no està a l’abast del Districte concretar si s’acabarà l’any 2020 o 2021. 
 
En referència a l’escola bressol de la Teixonera, assegura que no hi ha cap intenció 
que no es faci. Assegura que no es pot parlar de retallades si es gasta més que en el 
pressupost anterior, com és el cas, i que retallar seria suprimir el projecte, cosa que no 
es farà. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
Del Grup Municipal del PPC: 
 
16. Posada en funcionament d’una oficina antiokupes al districte 
 
El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, esmenta dos casos d’ocupació al 
barri de Sant Genís: a la masia de Can Safont (que data del segle XIII i va ser convent 
fins l’any 2012), que està provocant tensions a la zona, perquè els okupes han agredit, 
intimidat i atacat veïns del barri, i a l’IES Menéndez Pidal, ocupat per un grup de 
georgians que es dediquen presumptament a activitats delictives, la qual cosa ha 
provocat en alguna ocasió la intervenció dels Mossos d’Esquadra. 
 
Afirma que l’ocupació és un dels principals problemes de convivència al districte, igual 
que a la resta de Barcelona, i que els casos mencionats de Sant Genís són només dos 
entre els molts que s’han registrat a Horta-Guinardó. 
 
Per això, el GMDPPC proposa que el Consell de Districte acordi posar en marxa una 
oficina antiokupes a Horta-Guinardó, que se’n faci una campanya de difusió als mitjans 
del districte en compliment de l’acord de la Comissió de Drets Socials del març del 
2017, i que aquesta oficina serveixi per assessorar els veïns i entitats afectats per les 
ocupacions irregulars.   
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, indica que el seu grup 
s’abstindrà. Creu que «una oficina antiokupes» no resol un problema tan complex, que 
requereix un abordatge integral dels factors socials, residencials, jurídics i policials, així 
com l’impuls d’un nou marc legal que faciliti una gestió ràpida de les ocupacions 
il·legals. Conclou que el Govern del Districte i el de la ciutat han de començar a actuar 
per evitar divisió i enfrontaments. 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, recorda que fa dos plenaris el seu 
grup ja va preguntar al Govern sobre el nombre d’immobles ocupats al districte i 
quines mesures s’estaven portant a terme o planificant per afrontar una problemàtica 
tan important. No obstant això, entén que l’enfocament no hauria de ser demanar una 
oficina antiokupes, que criminalitza clarament un col·lectiu molt transversal, amb 
diverses tipologies i problemàtiques, sinó coordinar des del Districte tots els actors 
implicats (serveis socials, habitatge, prevenció) per treballar en la millora d’aquesta 
qüestió. 
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Afegeix que la referència a «un grup de georgians» podria tenir connotacions 
xenòfobes i retreu al grup proposant que si realment volia treballar contra les 
ocupacions, ha tingut set mesos per posar fi a l’ocupació il·legal de la Generalitat per 
part del Govern de Madrid amb el vergonyós 155. 
 
Anuncia que el GMDERC-AM votarà en contra de la proposició. 
 
El senyor Javier Edrosa Pérez, del GMDCs, es manifesta en contra de les ocupacions 
que s’han registrat en els darrers mesos, especialment al barri de Sant Genís, tant a 
Can Safont com a l’antic Menéndez Pidal: els veïns han denunciat agressions i 
amenaces que han provocat una gran alarma social. 
 
Considera que s’ha de diferenciar entre les ocupacions per part de famílies 
vulnerables, en risc d’exclusió social, i les dels grups antisistema i màfies que 
relloguen habitatges fingint ser-ne els propietaris. 
 
Expressa que aquestes situacions comporten una perillosa pèrdua de convivència que 
el Districte no hauria de tolerar mai i que no hi ha ocupacions bones i dolentes, sinó 
que aquestes accions sempre causen problemes a l’entorn. Valora positivament, per 
tant, que es creï un punt perquè els veïns puguin assessorar-se sobre aquest tema i 
recorda que Cs ha impulsat diferents mesures sobre la qüestió a Casa Gran, al 
Parlament i al Congrés dels Diputats. 
 
Per tant, anuncia que el GMDCs votarà a favor de la proposició. 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, informa que el seu grup 
s’abstindrà. Es mostra a favor de la convivència dins dels barris i creu que hi ha hagut 
desistiment de funcions dins del Govern del Districte en segons quines ocupacions, 
però que una oficina antiokupes no ho soluciona. Afirma que la solució és la voluntat 
política, que el Govern del Districte vulgui posar fi les molèsties i que es coordini 
l’Oficina de l’Habitatge (que n’existeix una i és molt bona), amb els veïns i amb els 
Serveis Socials per desenvolupar una estratègia per resoldre el problema de les 
ocupacions. 
 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, qualifica la 
proposició de demagoga i manifesta que no li sobta venint del PP, perquè és la seva 
pràctica habitual quan parla de persones que ocupen habitatges o de col·lectius de 
persones migrades. 
 
Per tant, manifesta que el Goven hi votarà en contra. Assenyala que és evident que a 
Sant Genís hi estan passant coses i que també és evident que el Govern, per molt que 
diguin que hi hagut desistiment de funcions, des del primer moment està treballant per 
poder trobar una solució de bon veïnatge. 
 
Retreu al GMDPPC que demani una oficina antiokupes quan els casos esmentats són 
el 0,1% dels habitatges ocupats, segons les dades de la Unitat d’Exclusió Residencial 
de l’Ajuntament de Barcelona. Per això, entén que la proposta es formula només per 
demagògia i, per descomptat, per desgastar el Govern. 
 
El senyor Torrubiano expressa que no el sorprèn gens la posició del Govern del 
Districte, perquè el grup del PP al Congrés dels Diputats va aprovar una llei sobre la 
qüestió amb el vot en contra del grup de Colau, fet que posa de manifest que el 
Govern del Districte no està a favor dels propietaris dels habitatges ocupats 
irregularment, sinó dels okupes. 
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Indica que han utilitzat el nom de oficina antiokupes perquè és gràfic, però que, si es 
prefereix, es pot parlar d’ocupacions irregulars, que és un terme que entén moltíssima 
gent. A banda d’això, es mostra sorprès per la posició del GMDPSC-CP, que fa 
declaracions en què sol·licita vigilància pública per als pisos buits en període de 
vacances, i ara, quan es tracta d’un fet tan senzill com posar en marxa una resolució 
de la Comissió de Drets Socials de març de 2017, hi vota en contra. 
 
No s’aprova. 
 
 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 
No n’hi ha. 
 
 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
17. Realitzar un estudi referent als aspectes que dificulten la pràctica esportiva al 

districte i un pla d’accions específiques per fomentar hàbits esportius 
 
El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, explica que recentment es van fer 
públics els resultats de l’enquesta d’hàbits esportius a la població de Barcelona durant 
l’any 2017 i que, malauradament, el districte d’Horta-Guinardó registra el percentatge 
de pràctica esportiva més baix en comparació amb la mitjana de la ciutat: un 59%, 
respecte a un 71% a tot Barcelona. 
 
Com a factors que dificulten la pràctica esportiva, esmenta l’edat, la situació 
econòmica i l’alt nombre d’aturats, aspectes clau al districte. Afegeix que, d’entre el 
conjunt de motius que s’al·leguen per no poder practicar esport en el grau desitjat, la 
conciliació horària és la raó principal, amb un 39,8% en l’àmbit de la ciutat, un 
percentatge 3,8 punts superior al de 2015, en el mandat anterior. 
 
Posa de manifest que el districte d’Horta-Guinardó té una tradició esportiva 
consolidada, així com una oferta àmplia i variada pel que fa a equipaments esportius 
municipals, però que malauradament alguns d’aquests espais encara estan 
infrautilitzats i se’n podria treure més profit.  
 
Per tot això, el GMDDemòcrata demana que, abans de la finalització del mandat i, si 
escau, amb el suport de l’Institut Barcelona Esports, es porti a terme un estudi per 
detectar els aspectes que dificulten la pràctica esportiva al districte i que se’n derivi un 
pla d’accions específiques encaminades a fomentar hàbits esportius, coneixent els 
beneficis que comporta l’esport i els equipaments i espais que té el districte. 
 
El senyor Joan Cela Ollé, conseller d’Esports, opina que la foto de la pràctica esportiva 
a la ciutat és molt bona i recorda que s’han fet moltes coses per universalitzar-la que 
expliquen els bons resultats de l’enquesta, com ara els recursos destinats a la xarxa 
dels CEM i les subvencions en clau social. 
 
Considera que cal posar en valor dos aspectes molt importants de l’estudi: el 
creixement de la pràctica esportiva als barris amb més dificultats i el repunt entre el 
públic femení. Reconeix, però, que existeix una diferència important entre el districte 
d’Horta-Guinardó i la resta de la ciutat pel que fa als índexs de pràctica esportiva. Així 
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doncs, accepta el prec i anuncia que estudiaran en profunditat les causes d’aquesta 
diferència. 
 
S’accepta el prec. 
 
 
Del Grup Municipal de Cs:  
 
18. Informació dels motius pels quals durant aquest mandat no es realitzarà la 

reforma del Casal Pirineu, així com la manca de convocatòria del Consell de 
Barri de Can Baró durant el primer semestre d’aquest any 

 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, exposa que en la penúltima comissió de 
seguiment del barri de Can Baró, celebrada el 26 de març de 2018, el Govern del 
Districte va comunicar que descartava portar a terme durant aquest mandat la reforma 
del Casal Pirineu que s’havia acordat amb els veïns. Destaca que aquest equipament 
és l’únic de les seves característiques existent al barri, pateix greus mancances 
estructurals i necessita una adequació per poder complir les seves funcions de casal. 
Afegeix que es tracta d’una reivindicació veïnal prioritària des de fa molts anys. 
 
Com que no s’ha celebrat cap consell de barri durant el primer semestre de 2018, 
malgrat el que indica l’article 62.1 del Reglament de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona, el GMDCs demana que el Govern del Districte informi el 
Plenari dels motius pels quals no portarà a terme la reforma del Casal Pirineu durant 
aquest mandat, així com de la manca de convocatòria del Consell de Barri de Can 
Baró durant el primer semestre del 2018, contrària al reglament. 
 
El senyor Fernando Marín Blanco, conseller adscrit al barri de Can Baró, matisa que 
és un prec en forma de pregunta i l’accepta, atès que ja s’està responent en aquest 
Plenari. Recorda que el conseller tècnic ja ha explicat que, en la comissió de 
seguiment del 10 de juliol, es van donar les respostes i els motius pels quals no es 
faran les obres al Casal Pirineu, i que igualment va quedar molt clar per què es van 
allargar els terminis per al Consell de Barri: simplement per poder donar una explicació 
eficaç i eficient, com es va fer el 10 de juliol. Per acabar, convida el senyor Ortiz al 
Consell de Barri previst per al 17 de juliol. 
 
S’accepta el prec. 
 
 
19. En relació amb les activitats organitzades o patrocinades pel Districte, 

inclusió en la seva comunicació d’informació sobre el nivell de dificultat i si 
són aptes o no per a persones amb mobilitat reduïda 

 
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, assenyala que a Horta-Guinardó 
s’organitzen, al llarg de l’any, nombroses rutes, sortides i caminades pels barris, 
guiades o patrocinades pel mateix Districte, per equipaments o per altres entitats: rutes 
històriques, literàries, esportives, temàtiques o per a col·lectius determinats. 
 
Tenint en compte l’orografia particular del districte i la dificultat que suposa per a una 
part important de la població amb problemes de mobilitat, i amb l’objectiu que Horta-
Guinardó destaqui per la inclusivitat en totes les seves actuacions, el GMDCs demana 
que en la informació d’aquestes activitats, al web del Districte, a les xarxes socials o a 
qualsevol altre suport, s’hi especifiqui el nivell de dificultat del trajecte i si és apte o no 
per a persones amb mobilitat reduïda. 
 



 

40 
 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Persones amb Discapacitat, agraeix al 
senyor Ortiz que porti aquest punt al Plenari, perquè és molt important, a poc a poc, 
anar pal·liant totes les dificultats que poden existir dins del món de la discapacitat. 
Destaca que és fonamental trencar tota mena de barreres, per tant accepta el prec en 
espera de veure com es concreta. Per exemple, recorda que, en començar el mandat, 
van establir com a obligatori col·locar una rampa en qualsevol escenari.  
 
Manifesta, doncs, que traslladaran el prec a Comunicació, perquè és bàsic conèixer 
amb temps les activitats que s’organitzen i la seva localització, i reitera l’agraïment al 
senyor Ortiz per haver presentat aquest punt. 
 
S’accepta el prec. 
 
 
Del Grup Municipal d’ERC-AM: 
 
20. Convocatòria abans de la finalització del mes de juliol del Consell de Barri de 

Can Baró 
 
Tot i que ja s’ha convocat el Consell de Barri de Can Baró i que, per tant, es podia 
suprimir el prec del Plenari, el senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, explica 
que no ho han fet perquè tenen diverses coses importants a dir. Remarca que el 
Govern ha fet esperar tot un barri gairebé vuit mesos sense celebrar-hi cap consell i 
sense donar-los cap mena d’explicació, a banda de la comissió de seguiment del mes 
d’abril en què es va comunicar que s’ajornava la reforma del Casal Pirineu perquè 
havia desaparegut un milió d’euros. Critica que el Govern ho qualifiqui de 
reprogramació, quan per a la gent normal són retallades. Exposa, a més, que durant 
aquests vuit mesos s’han creat falses expectatives per a la gent del barri, dient-los que 
potser sí que es trobaven els diners tot i que finalment Can Baró no disposarà de la 
inversió promesa, i que s’han vulnerat els drets de participació política que regula el 
Reglament de participació ciutadana aprovat al Ple de l’Ajuntament. 
 
El GMDERC-AM demana ―i per això no ha retirat aquest punt de l’ordre del dia― que 
això no torni a passar mai, sota cap mena de concepte. Manifesta que si, per una 
decisió política, s’eliminen uns diners que es van prometre a Can Baró, i, per tant, 
s’incompleixen les promeses (cosa que ja és greu, però malauradament s’hi estan 
acostumant), com a mínim s’ha de donar la cara, convocar el Consell de Barri i donar 
les explicacions que calguin a l’equip gestor. 
 
El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic, accepta el prec, perquè ja s’ha fet el que 
demana. Assegura que s’han explicat clarament els motius de l’ajornament: la 
comissió de seguiment va proposar al Govern d’ajornar el Consell de Barri i aprofitar la 
data fixada per a aquest Consell per convocar una reunió, amb la regidora, el gerent, 
l’equip del Districte, els veïns, tota la comissió de seguiment i l’equip gestor del Casal 
Pirineu. Afirma que en aquella reunió es van donar les explicacions pertinents i es van 
comprometre a buscar una data abans de l’estiu per celebrar aquest Consell de Barri. 
 
Quant al Casal Pirineu, insisteix que no es tracta d’una reprogramació: es disposava 
de dues partides per a casals de barri i, un cop enllestits els dos projectes executius 
(Casal Pirineu i Llobregós), s’ha vist que els recursos previstos i pressupostats, que 
segueixen existint, no eren suficients per fer els dos casals. Conclou que s’ha pres la 
decisió ―encertada o no― d’unificar-ho en una sola actuació per treure’n el màxim 
rendiment. 
 
S’accepta el prec. 
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21. Garantir el compliment dels acords presos en el marc de la comissió de 

seguiment del camp de futbol de Sant Genís 
 
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, destaca que el camp de futbol 
municipal del barri de Sant Genís dels Agudells és un equipament necessari, però que 
algunes activitats que s’hi desenvolupen molesten el veïnat més proper. Afegeix que el 
Govern del Districte va crear una comissió de seguiment per tal d’arribar a acords 
entre el gestor del camp, el veïnat, el Districte i l’institut sobre l’ús de l’equipament, i 
que sembla que no es respecten els acords sobre usos i horaris als quals es va arribar 
en aquesta comissió. 
 
Per això, el GMDERC-AM demana que el Govern del Districte prengui totes les 
mesures oportunes per tal de garantir el compliment dels acords presos en la comissió 
de seguiment, ja que ajuden a la convivència entre les persones usuàries del camp i el 
veïnat. 
 
El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic, indica que, des de l’obertura del camp 
de futbol, el Govern ha establert diversos espais de treball amb el veïnat, els gestors 
de l’equipament i l’institut que l’acull, i s’han anat portant a terme tot un seguit 
d’accions en pro de la bona convivència entre l’activitat esportiva i el descans que 
tothom desitja. 
 
Manifesta que no sap quins són els acords que no s’estan complint i que el Govern ha 
fet arribar diversos requeriments als gestors perquè vagin adoptant bones pràctiques. 
Assegura que estan fent un seguiment molt intens del conveni de gestió ciutadana 
amb els gestors i que estan en contacte permanent amb el veïnat del bloc, l’Associació 
de Veïns, etc. Així doncs, demana al senyor Reig que els transmeti quins acords no 
s’estan complint, però accepta el prec, perquè durant aquests mesos ja s’ha estat 
garantint la bona convivència a l’espai. 
 
S’accepta el prec. 
 
 
Del Grup Municipal del PSC-CP: 
 
22. Finalització en els propers tres mesos del condicionament de l’aparcament 

provisional del número 64 del carrer Santuari. 
 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, explica que l’aparcament 
provisional situat a l’altura del número 64 del carrer Santuari està en unes condicions 
precàries: amb una superfície irregular, sense asfaltar ni senyalitzar i amb grans 
dificultats per entrar-hi els vehicles. 
 
En vista d’això, el GMDPSC-CP demana que en el termini de tres mesos s’acabi el 
condicionament necessari i adient d’aquest aparcament provisional, aprofitant també 
que s’ha remodelat el carrer Santuari. 
 
La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera adscrita al barri del Carmel, indica que no 
s’accepta el prec. Assenyala que són conscients de la situació d’aquest solar, però 
recorda que és un solar destinat provisionalment a aparcament lliure. Exposa que, 
arran del prec, han encarregat una valoració als Serveis Tècnics del Districte i els han 
informat que el condicionament total de l’espai requeriria una inversió bastant elevada, 
molt difícil d’assumir en aquests moments. Afegeix, però, que miraran de fer alguna 
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revisió d’aquesta valoració i dur a terme alguna actuació puntual que pugui millorar 
l’espai.    
 
La senyora Carmona pregunta a la senyora Tarifa si ha parlat amb tot el conjunt de 
veïns i veïnes que aparquen en aquest lloc. Recorda que, si el problema és l’elevada 
inversió, al costat del Casal Pirineu hi ha un pàrquing provisional molt ben cuidat i amb 
una àrea verda. Creu, doncs, que la negativa pot tenir a veure amb les retallades a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La senyora Tarifa contesta que no hi ha hagut cap retallada perquè no es tractava 
d’una inversió prevista. Insisteix que són conscients del problema de la manca 
d’aparcament en algunes zones del Carmel i que treballaran per trobar-hi solucions 
reals. Explica que el solar del carrer Santuari és a una zona també considerada àrea 
verda i això comporta dificultats a l’hora de fer-hi canvis. Per això, reitera que, de 
moment, no accepten el prec, però que valoraran portar a terme alguna actuació 
puntual que millori aquest espai en concret i, per descomptat, estudiar també altres 
solucions per al tema de l’aparcament.  
 
No s’accepta el prec. 
 
 
Del Grup Municipal del PPC: 
 
23. Planificar la resolució de les patologies de la finca del número 13 de 

l’avinguda Estatut i informar els veïns de les actuacions previstes 
 
El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, exposa que els veïns del número 
13 de l’avinguda Estatut fa temps que informen als òrgans de participació del Districte 
de problemes de filtracions d’aigua, als quals se sumen deficiències en la fusteria de 
les finestres, problemes per instal·lar energia solar i falta d’insonorització als 
habitatges, entre d’altres. 
 
Afegeix que els veïns de la finca no reben cap informació sobre les actuacions que hi 
pugui estar portant a terme el Patronat de l’Habitatge ni dels terminis previstos per 
reparar les patologies. Remarca que el Patronat de l’Habitatge és el responsable de la 
gestió de l’edifici, de la mateixa manera que ho va ser de la planificació i la 
construcció, l’any 2006. Així mateix, recorda que aquell any el Patronat estava presidit 
pel regidor d’ICV-EUiA Eugeni Forradellas, i ara que aquest partit és al Govern els 
correspon resoldre aquesta qüestió. 
 
Per tant, com que es tracta d’un problema en què l’Ajuntament és responsable civil 
subsidiari, el GMDPPC demana al Govern que insti el Patronat de l’Habitatge a 
analitzar, estudiar i planificar la resolució de les patologies i els defectes de la finca 
que gestiona al número 13 de l’avinguda Estatut, i a convocar els veïns per informar-
los de la planificació i les actuacions previstes. 
 
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, confirma que, 
efectivament, aquest bloc de l’Institut Municipal de l’Habitatge el va construir un regidor 
d’ICV-EUiA fa molts anys. Subratlla que tan sols s’ha deixat de fer habitatge públic en 
el mandat anterior i apunta que ara s’ha recuperat aquesta voluntat. 
 
Anuncia que acceptaran el prec, perquè ja hi estan treballant des del moment en què 
els veïns els van avisar que tenien dificultats per resoldre aquestes qüestions amb el 
Patronat. Informa que van advertir el problema més urgent, les possibilitats de filtració 
d’aigua al transformador: s’hi ha actuat i s’ha fet l’adequació perquè no hi tornin a 
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haver aigües d’escorrenties quan plou, problema que podria veure’s agreujat per la 
futura urbanització de la Clota; per tant, n’estan fent el seguiment. 
 
Recorda al senyor Torrubiano que l’últim contacte que va tenir amb ell va ser un correu 
del 9 de maig a la tècnica de barri, en què indicava amb un vídeo els problemes de 
filtracions d’aigua al calaix d’una persiana d’un dels veïns i en què també informava 
que ho havia posat en coneixement de l’administradora de finques, l’asseguradora i la 
senyora Fonoll del Patronat de l’Habitatge. Li demana que si encara hi ha alguna 
dificultat que no sigui competència de l’administració del territori, sinó del Patronat, 
l’expliqui, i el Govern del Districte continuarà exercint el paper de lligar tots els actors 
per trobar les solucions, com fins ara. 
 
Una ciutadana intervé per denunciar, en relació a l’escala núm. 13 de l’edifici de 

l’avinguda de l’Estatut, 1-13, que el problema que tenien a la finca continua igual. Insta 

el Districte a no oblidar-ho, ja que hi ha un nen que dorm just a sota la subestació on 

es produeixen les dificultats. Tot i reconèixer que s’ha impermeabilitzat la subestació i 

que s’ha netejat l’arqueta, avisa que l’aigua continua entrant per l’aparcament, per la 

porteria i també per la subestació. Admet que el Govern s’ha compromès a asfaltar el 

carrer, però al seu parer no és una mesura suficient i es mostra convençuda que hi ha 

un defecte de construcció al número 13, ja que la resta de números no tenen 

problemes. Recorda que és un pis de protecció oficial, en dret de superfície, i avisa 

que són en els darrers tres anys de garantia del pis i que per tant cal buscar ja una 

solució i deixar de passar-se el problema els uns als altres, ja que ―insisteix― a sobre 

la subestació hi dorm un nen.  

Explica que parla constantment de la situació amb la Sra. Fonoll del Patronat de 

l’Habitatge i aprofita per recordar que la subestació ―que no només abasteix l’edifici 

sinó també altres zones― no és l’únic problema. Ella mateixa ha tingut problemes 

d’humitats que ja ha solucionat, i que també pateix molèsties per soroll. Recorda que 

ja han rebut la visita de cinc pèrits, però que la companyia d’assegurances se’n 

desentén. Assegura que els veïns ja estan cansats de tot plegat i no entén que pagant 

67.000 euros de manteniment no es pugui solucionar. Expressa la voluntat de seure i 

mirar de trobar una solucionar per tal que el problema no surti a la llum pública. Com a 

funcionària pública troba molt difícil d’haver de dir-los als seus veïns que no sap res 

sobre la possible solució del problema. 

Clou la intervenció insistint que hi ha un nen que dorm a sobre la subestació i que, per 

tant, cal solucionar-ho independentment del que diguin les diferents companyies 

d’assegurances. 

El senyor Valls insisteix en què ja estan fent d’intermediaris entre els diferents actors: 
la primera comunicació va ser el mes de març i dos dies després ja havien establert 
contactes i estaven mirant possibles solucions. Matisa que aquestes solucions les 
haurà de proporcionar l’Institut Municipal de l’Habitatge, si cal exigint l’assegurança 
decennal a la constructora, com s’ha fet en la darrera actuació. 
 
Demana que es traslladi al veí que dorm sobre el transformador un missatge de 
tranquil·litat: el seu fill també dorm a sobre d’un transformador en les mateixes 
condicions. Afegeix que ha de ser segur i que no és dolent viure-hi a sobre, perquè 
tots el necessitem. 
 
S’accepta el prec. 
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d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
24. Actuacions dutes a terme per restablir la convivència i vetllar per la seguretat 

dels veïns arran de l’ocupació de Can Safont 
 
El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, exposa que l’antic equipament 
religiós de Can Safont ha estat ocupat i això ha generat situacions de violència i 
agressions; que els veïns s’han queixat pels problemes de convivència que ha generat 
aquesta ocupació i han denunciat reiteradament la situació que es viu al barri, i que 
s’han fet activitats i festes dins del recinte sense la corresponent llicència municipal, 
situació que pot ocasionar riscos de seguretat, tant als ocupants com als visitants. 
 
Pregunta, doncs, quines actuacions ha dut a terme l’Ajuntament de Barcelona per 
restablir la convivència i vetllar per la seguretat dels veïns arran de l’ocupació de Can 
Safont. 
 
El senyor Joan Cela Ollé, conseller adscrit al barri de Sant Genís dels Agudells,  afirma 
que, des del moment de l’ocupació, el Govern s’ha reunit amb l’Associació de Veïns, 
els Mossos i la Guàrdia Urbana i ha intentat la mediació, que és una cosa molt 
important. Puntualitza que el que facin per la seva banda els propietaris de Can Safont 
no els compromet, perquè és una propietat privada, però que, pel bé dels veïns, estan 
mirant de dur a terme aquesta mediació i insisteix que el mediador ja s’ha trobat amb 
l’Associació de Veïns i diverses entitats. 
 
El senyor Marcos Cayuela pregunta què s’està fent per resoldre la situació que estan 
patint els veïns d’agressions físiques i verbals, sobretot a les dones de la casa. 
 
El senyor Matías Roura reconeix que hi va haver un incident amb els veïns del barri, 
però que no el defensen en absolut. Assegura que els veïns mai no han volgut parlar 
amb ells directament, quan, davant de les cassolades, els okupes han sortit a parlar i a 
explicar-se, i han repartit fullets que els han trencat a la cara davant de la policia. Es 
pregunta per què amb els okupes els conflictes s’han de resoldre de manera diferent 
que amb altres col·lectius, com, per exemple, els llogaters o propietaris: es pensa que 
només amb una mediació ja n’hi ha prou. Reitera que no defensen cap mena 
d’agressió, però que reben un tracte diferent per part de la policia i fins i tot de les 
administracions: es presenten propostes contra les persones (antiokupes) en lloc de 
presentar-les en contra d’una acció concreta (antiokupació). 
 
Es refereix també als comentaris suscitats pel fet que hagin col·locat filferro espinós, 
que alguns veïns utilitzen per presentar-los com a violents, i suggereix que potser l’han 
instal·lat per defensar-se. 
 
El senyor Gaspar Quintero manifesta que ve en nom del centre social ocupat del 
convent i que són conscients que qualsevol ocupació té un final, però que no volen 
que s’acabi sense que se sàpiga què està passant de debò a Sant Genís i qui són els 
qui pertorben la pau social del barri. 
 
Explica que fa mesos que miren de portar obres socials al barri, com ara concerts, 
exposicions fotogràfiques, un hort urbà, galeries d’art, un aula mediambiental, etc., i 
també que des de fa mesos el convent i les persones que hi viuen no fan més que 
rebre agressions i amenaces: agressions verbals i intimidacions setmanals per mitjà 
d’escarnis organitzats davant de Can Safont. Recorda que fa un mes hi va haver un 
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atac directe a l’edifici, perpetrat per un grup de gent moguda per l’odi, després del qual 
van propagar falsedats i difamacions per retroalimentar aquest sentiment. 
 
Demana que es preocupin realment per la seguretat dels veïns i que vegin què passa 
al barri i convida els assistents a la sessió a visitar-los i veure qui són els qui de debò 
pertorben la pau social del barri. 
 
 
Del Grup Municipal del PSC-CP: 
 
25. Mesures que du a terme el Govern per gestionar el conflicte veïnal generat 

per les ocupacions il·legals al barri de Sant Genís dels Agudells i per definir 
els usos d’aquests espais 

 
La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, recordant l’existència del 
conflicte generat per l’ocupació il·legal de Can Safont, pregunta si el Govern té alguna 
proposta respecte a l’estat de les propietats, l’evolució del procés judicial, les 
actuacions policials i el futur ús social o públic dels espais, o si els veïns hauran de 
continuar amb les cassolades perquè se’ls faci cas. 
 
Demana al senyor Cela què pensa de les ocupacions; si sap quants mediadors han 
enviat al barri, si hi ha parlat, si sap què estan fent, i si ha reunit amb els veïns (pel que 
sembla, no) i amb els okupes. Afegeix que la reunió amb els Mossos d’Esquadra es va 
celebrar a la seu del Districte i no al barri de Sant Genís, per tant li reclama que hi vagi 
per parlar amb tothom, amb els mediadors i amb els veïns i veïnes de les cassolades, i 
també per veure el conflicte existent al barri, que ja surt en premsa i és un problema 
greu al qual el Govern del Districte i l’Ajuntament de Barcelona han de posar solucions. 
 
El senyor Joan Cela Ollé, conseller adscrit al barri de Sant Genís dels Agudells,  indica 
que no respondrà què pensa sobre l’ocupació, perquè considera que no és l’espai on 
ho ha de contestar. 
 
Manifesta que, com a Govern, han de ser capaços de fer el que no fa la senyora 
Carmona, que és intentar mediar en el conflicte, en comptes de provocar-ne més. 
Expressa que no poden acceptar que els veïns i veïnes del barri es barallin i que 
tinguin problemes i reitera que l’única manera de resoldre-ho és la intermediació. 
Puntualitza que hi ha uns processos legals, una denúncia, i que es tracta d’una 
propietat privada, i que aquí l’Ajuntament ni hi entra ni hi surt. Qualifica de 
demagògiques les afirmacions de la senyora Carmona i li recorda que ella sí que hi ha 
anat a fer-se fotografies. 
 
El senyor Josep Maria Hosta, en nom del col·lectiu Agudells de Sant Genís, explica 
que han donat suport als nous centres socials ocupats al barri perquè entenen que és 
una manera radical de denunciar l’incompliment del dret a l’habitatge i, a la vegada, de 
posar en marxa uns equipaments de dinamització social i cultural per a la zona. 
 
Afirma que ja saben que hi ha veïns que no ho accepten, i que per això estan 
disposats a dialogar: van ser ells els qui van demanar, per les dimensions que prenia 
el conflicte, que hi intervingués la mediació de l’Ajuntament. Remarca que la 
convivència s’ha de basar en el respecte a les persones i a la diversitat del barri, no en 
la mentida, la difamació, l’insult o l’amenaça, circumstàncies que s’estan donant. 
Exposa que en l’Audiència Pública de fa pocs dies a Sant Genís dels Agudells una 
representant de l’Associació de Veïns va dir que una entitat del barri s’estava lucrant 
amb el centre social ocupat El Convento. Manifesta que això és una mentida que es va 
repetint per megafonia als escarnis que munta l’Associació de Veïns, donant el seu 
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nom i cognoms i el d’un altre company per acusar-los de fer negoci amb el lloguer 
d’habitacions. Insisteix que amb aquestes actituds no s’avançarà en la mediació, com 
tampoc amb els insults i les amenaces que es registren en aquests escarnis: assegura 
que un membre de l’Associació de Veïns es dedica a insultar i amenaçar de mort veïns 
del barri, dient-ne noms i cognoms. Reitera que no és la manera d’avançar cap a la 
convivència i la mediació i que ells estan apostant molt fort per la mediació i per una 
convivència real, però sobre la base del respecte a les persones i la pluralitat. 
 
El senyor Miguel Giner, representant de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels 
Agudells, expressa que l’ocupació de Can Safont ha portat inseguretat al barri, amb 
amenaces i agressions a veïns, i que la gent té por fins i tot de marxar de vacances, 
perquè Sant Genís s’ha convertit d’un dia per l’altre en una destinació okupa. 
 
Assenyala que agrairan al Districte que porti a terme les gestions necessàries per 
desocupar un edifici emblemàtic com és Can Safont, reclamat constantment per a 
usos socials i veïnals, perquè s’hi puguin ubicar entitats i associacions del barri, com, 
per exemple, l’Associació de Joves. Afegeix que necessiten que es negociï amb la 
propietat perquè cedeixi el local al Districte, amb l’objectiu de conservar-lo i donar-li un 
ús social abans que torni a ser ocupat després de la desocupació esperada. 
 
Indica que volen, sobretot, recuperar la pau social que sempre havien tingut al barri i 
que ara sembla que s’està trencant. També demana al Districte que segueixi les 
converses amb els propietaris del Menéndez Pidal per estar informats del litigi per 
aquest equipament i del seu ús futur. Considera que les paraules del senyor Cela en el 
sentit que l’Ajuntament no intervé en les qüestions de propietats privades no han estat 
gaire afortunades. 
 
El senyor Alejandro Veiga creu que s’ha fet una distinció entre veïns i okupes i no hi 
està d’acord: tots són veïns. Puntualitza que ell no està ocupant ni està d’acord amb 
els qui estan a l’altre costat, però que veu la violència en les persones de la vorera 
oposada a la dels okupes: hi veu gent molt nerviosa, que amenaça i diu coses molt 
lletges. 
 
Exposa que els qui convoquen els escarnis tenen la llei de part seva, i per això se 
senten forts i amb dret, segons el seu punt de vista, de trepitjar altres persones. Afirma 
que els okupes continuen sent persones, gent que s’ha d’espavilar d’una altra manera. 
Recorda que s’ha dit que el conflicte s’ha generat arran de l’ocupació de Can Safont: 
creu que no és així, perquè com a veí està veient la violència en una sola direcció, i no 
és dels okupes envers altres persones, sinó en la contrària. 
 
El senyor Sergi Perea comença agraint als grups municipals del PSC-CP, Demòcrata i 
del PPC que donin veu al Plenari a un dels grans problemes als quals s’enfronta el 
barri de Sant Genís dels Agudells. Si algun dels presents no el coneix, el convida a 
consultar les etiquetes #SantGenísNoÉsFeixista o bé #SantGenísDesocupat, que 
sembla que siguin invisibles per al Govern del Districte i l’Ajuntament, quan és una 
realitat que es viu cada dia i de la qual s’han fet ressò nombrosos mitjans de 
comunicació. 
 
Manifesta que Sant Genís fa set mesos que viu la invasió i més temps encara que viu 
la inacció i deixadesa municipal. Acusa el Govern Municipal d’abandonar 
completament els 6.854 veïns, mirant cap a una altra banda o cap a altres barris. 
Retreu al senyor Cela que la seva resposta va arribar tard i malament: es va enviar 
una tècnica municipal en qualitat de mediadora, però totalment desinformada sobre la 
situació, i només se’n va ocupar durant cinc dies. Explica que el pegat següent va ser 
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enviar un equip de mediació que semblava que es quedaria a viure al barri, pel que els 
havien dit, però que finalment només s’hi va estar dues hores. 
 
Afirma que la veritat és que al Govern municipal no li importa en absolut el barri de 
Sant Genís ―els fets ho demostren―, perquè no li importa el pes electoral del barri 
número 63 en població de Barcelona, que representa un 0,4% dels votants. Recorda 
que el senyor Gonzàlez, en l’Audiència Pública de fa pocs dies, va assegurar que no hi 
intervenien perquè l’ocupació era en una propietat privada. Creu, però, que si això 
passés a l’Eixample, un calador de 100.000 vots, hi actuarien; fins i tot si fos a 
Pedralbes, que no seria precisament un calador de vots. Adreçant-se al senyor 
Gonzàlez, li pregunta quantes ocupacions privades han assolit tanta repercussió 
mediàtica (La Vanguardia, Europa FM, Cuatro, Ràdio Horta-Guinardó, Betevé, Línia 
Horta). 
 
Li demana també una resposta sobre totes les amenaces, injúries i calúmnies, amb el 
suport dels CDR, que han rebut tant el barri de Sant Genís com alguns veïns en 
particular, totes amb proves: «fatxa», «nazi», «franquista», «tant de bo et moris de la 
sida», «et clavaré una pallissa», entre d’altres. Critica que, amb tot això, el Govern no 
consideri necessari intervenir-hi. Vol alçar la veu en nom del barri, indica que el dia 
abans es va celebrar la divuitena cassolada i anuncia que organitzaran totes les que 
calguin per poder recuperar el seu barri i que continuaran exercint la pressió mediàtica 
necessària per defensar-lo. 
 
Conclou demanant al senyor Gonzàlez ―perquè segur que n’està al cas― que 
s’expliqui als grups municipals presents el silenci administratiu que ha rebut el 
propietari de Can Safont com a resposta a una carta adreçada a la senyora Ada Colau 
fa set mesos, en què cedia l’espai per a ús municipal. 
 
El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic, demana al president que li doni la 
paraula per respondre a la ciutadania i tot seguit aclareix que no han esperat a mitjan 
juny per actuar, com ja va explicar a l’Audiència Pública. Reconeix que els inputs 
informatius que ha relatat el senyor Perea s’han produït a partir del juny, però 
puntualitza que la primera conversa amb gent de Sant Genís en relació amb aquest 
tema la van mantenir al gener ―per tant, no hi ha hagut cap mena d’inacció― i que 
quan es van reunir amb l’Associació de Veïns, ho van fer al local de l’entitat. Afegeix 
que l’endemà de l’últim incident registrat, cap al 8 de juny, durant la Festa Major, van 
estar tota la tarda parlant amb veïns i també amb una de les persones de la casa. 
 
Es mostra convençut que tothom (veïns, grups municipals, Govern) ha de treballar per 
una convivència al barri i reitera amb fermesa que no hi ha hagut inacció. Informa que 
s’han activat diferents mecanismes: la tècnica de barri no hi va estar treballant cinc 
dies, sinó tot l’any, i van demanar a un equip de gestió de conflictes que treballa a tota 
la ciutat que els ajudés a mediar per rebaixar el nivell de conflicte, perquè Sant Genís 
no pot tenir aquest conflicte latent o amb expressió al carrer. Avança que hi 
continuaran treballant. 
 
Insisteix en què no han esperat que el tema sortís als mitjans per actuar-hi, sinó que 
ho fan des del gener i ho seguiran fent. Explica que aquesta mateixa setmana va 
parlar amb el president de l’Associació de Veïns i li va traslladar les últimes 
informacions que tenia. Remarca que han mantingut contactes permanents amb els 
diferents col·lectius del barri i que, per tant, no se’ls pot acusar de coses que no són. 
Assenyala, també, que van estar parlant a la darrera Audiència Pública i que seguiran 
apostant per la mediació, perquè entenen que és la solució per rebaixar el conflicte. 
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Pel que fa a la carta esmentada pel senyor Perea, en què la propietat cedeix els usos, 
afirma que no en té cap constància i que demanarà si existeix. Reitera que li estranya, 
perquè justament avui ha estat amb els propietaris de Can Safont i no n’han dit res.  
 
 
Del Grup Municipal del PPC: 
 
26. Respecte al solar del número 17-27 de l’avinguda Jordà, si es destinarà a 

habitatge social o se’n modificarà l’ús 
 
El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, manifesta que els veïns del barri 
de Sant Genís estan preocupats per la possible construcció d’habitatge social al solar 
del club de petanca del número 17-27 de l’avinguda Jordà. 
 
Com que el GMDPPC entén que l’edificació d’habitatge social ha de ser compatible 
amb els equipaments existents, pregunta si es pensa construir habitatge social al 
número 17-27 de l’avinguda Jordà, o bé es modificarà l’ús del solar de l’actual club de 
petanca. 
 
La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i Altres 
Economies, indica que l’Ajuntament està desplegant els APROP, allotjaments 
provisionals de proximitat per fer front a l’emergència residencial, en col·laboració amb 
entitats com ara l’Església catòlica. Afirma que l’Església els va oferir aquest solar, que 
pertany al Bisbat, i que es van reunir amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant 
Genís per parlar d’aquesta possibilitat, però de moment no està previst cap canvi d’ús 
del solar. 
 
El senyor Miguel Giner, representant de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels 
Agudells, explica que l’associació va rebutjar per unanimitat la proposta d’allotjament 
social als terrenys del club de petanca, per diversos motius: creu que no és la ubicació 
adequada per a aquest equipament, i el consistori no pot permetre que s’origini un 
conflicte veïnal similar al del camp de futbol de Sant Genís. Recorda, a més, que a la 
zona proposada s’hi desenvolupa una activitat social, arrelada, al lloc idoni i que s’ha 
convertit en punt de reunió en una zona central del barri al costat del casal de la gent 
gran. 
 
Afegeix que la nova ubicació que s’ha suggerit és pitjor que l’actual i que una edificació 
de pisos d’aquesta envergadura suposaria una pèrdua de terreny d’ús social i un 
impacte visual innecessari. Considera que promoure habitatges en aquesta zona 
d’equipaments és bastant discutible i potser demagog, i dubta de si seria de debò una 
instal·lació temporal. Assenyala que la funció d’aquests allotjaments és que els veïns 
no hagin de marxar dels seus barris, un problema que afecta principalment barris 
turístics, de rendes més elevades: no creu, doncs, que els destinataris fossin residents 
a Sant Genís. 
 
Puntualitza que no es neguen a la construcció d’aquests equipaments: de fet, han 
suggerit llocs més adequats, com ara el Menéndez Pidal, Maria Auxiliadora o algun 
descampat municipal aprofitable, i els consta que s’estan estudiant. Conclou que 
aquesta proposta, més que una solució, podria ser l’origen d’un conflicte, i no volen 
més conflictes al barri. 
 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal del PSC-CP: 
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27. Proposició aprovada per majoria absoluta en el Ple de 15.05.18 referida a la 

creació d’una comissió d’avaluació per cada Pla de Barri 
 
La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, manifesta que la seva intenció no 
és fer cap valoració ni cap pregunta en concret, sinó un seguiment de la proposició 
aprovada per formar la comissió d’avaluació dels plans de barri a Sant Genís i a la 
Teixonera: com s’ha executat, com s’han fet les reunions amb els veïns i com es 
controlen els projectes. En aquest sentit, recorda que la proposició es va aprovar en el 
Plenari anterior i abans del present Plenari tots els grups municipals havien de 
disposar d’un informe detallat amb el balanç de les actuacions i quines estaven 
pendents i per què. 
  
Així doncs, el GMDPSC-CP pregunta com ha anat aquesta comissió i si s’ha reunit 
amb els veïns per abordar cadascuna de les actuacions. Puntualitza que als grups 
municipals no els han convocat i que a tots els espais d’informació (consultives, 
consells, audiències, comissions de seguiment…) els veïns demanen trobades sobre 
projectes que els grups es pensaven que ja coneixien, perquè era el que el Govern 
manifestava en els diferents plenaris. 
 
El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic, retreu a la senyora Galán que hagi 
acabat fent tantes valoracions tot i no voler-ne fer cap. Tot seguit, assenyala que en 
l’últim Plenari el Govern es va abstenir en la proposta de crear una comissió específica 
de seguiment, que no implicava que els grups municipals s’introduïssin en els grups 
d’impuls dels plans de barri, per molt que ara ho digui la senyora Galán. Justifica 
l’abstenció perquè no creien que el termini i la temporalitat requerits fossin raonables i 
assumibles i pel fet que consideraven millor que en les properes trobades del grup 
d’impuls del Pla de barris poguessin afegir-s’hi tots els grups, en comptes de generar 
un altre espai de participació i seguiment, que era el que es proposava. 
 
Indica que els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona tenen coneixement de 
l’estat de tots els projectes a través de Foment de Ciutat; que en tots els informes de la 
regidora o del Govern es parla del Pla de barris, i que en tots els consells de barri de la 
Teixonera i Sant Genís es fa seguiment d’aquest pla.  
 
Conclou anunciant que per a la propera reunió dels grups impulsors convocarà els 
grups municipals perquè puguin estar-ne al dia i també per donar compliment a la 
proposta aprovada sense necessitat de generar un espai nou. 
 
El senyor Lluís Cairell, representant de l’Associació de Veïns La Taxonera, pregunta al 
Govern què han fet a la Teixonera amb el Pla de barris. Al seu parer, res, a banda dels 
tres mesos de propaganda abans de començar l’obra per a les escales de Mare de 
Déu dels Àngels. Explica que ara fa una setmana han començat les escales de 
Canadencs i de Besora, que pronostica que s’acabaran l’any vinent, com a molt aviat, 
perquè hi treballa molt poca gent (només un peó, pel que va veure). Considera que 
que el Govern juga amb el temps i fa el que li convé, interpretant les paraules com vol. 
Insisteix que el Govern fa el que vol amb el Pla de barris, sense comptar amb els 
veïns, i torna a esmentar el projecte pendent de l’escola bressol. En aquest sentit, 
recorda que l’administrador li va preguntar què volia del Pla de barris i ell va contestar 
que l’escola bressol, perquè, tot i que ja no en serà usuari, les famílies amb problemes 
econòmics tenen dret a la igualtat. 
 
El senyor Miguel Giner, representant de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels 
Agudells, expressa que, pel que fa al compliment del Pla de barris de Sant Genís, en 
matèria urbanística no s’ha fet res, ni una sola inversió. Menciona les obres a l’entorn 
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del casal de gent gran i dels jardins de Tir, que haurien d’haver començat fa un mes i 
no s’han iniciat, sense cap motiu aparent, perquè no s’ha informat els veïns del retard. 
Suggereix que potser són certs els rumors sobre les retallades en inversions 
motivades per desfasaments pressupostaris, ja que el senyor Pisarello va admetre 
possibles reajustaments de calendari. Qualifica de retallada el que ha passat a les 
obres esmentades, i més quan queden solament nou mesos de mandat. 
 
Considera poc creïble que en nou mesos s’invertirà el 100% del que s’ha promès, 
quan es parteix d’un 0% en els nou mesos anteriors. A més, explica que en la 
Comissió d’Urbanisme es va mostrar el pressupost per a enguany de la cobertura de la 
ronda de Dalt, que no comprenia ni la futura urbanització (2,5 milions d’euros) ni la part 
construïda l’any anterior (1,9 milions d’euros). Assenyala que el pressupost ara és de 
7,7 milions, quan anteriorment s’havia valorat aquesta fase en 10,5 milions, i que això 
desajusta el pressupost total inicial de 15 milions (10,5 milions, 2,5 milions i 1,9 
milions). Assegura que el Govern encara no ha sabut donar una explicació a aquesta 
diferència de 2,5 milions en la inversió. 
 
Destaca que han sol·licitat una reunió urgent del grup impulsor del Pla de barris 
perquè se’ls informi de la situació actual i dels motius del retard en la presentació dels 
projectes executius pendents: encara no han rebut una resposta, però esperen obtenir-
la i poder celebrar una reunió abans de final de mes. 
 
El senyor Pau Gonzàlez Val, conseller tècnic, assegura que el projecte s’ho val i que 
aquesta setmana han parlat amb els veïns de la Teixonera i de Sant Genís ―no era la 
primera vegada― per mirar de fer una reunió abans de les vacances. Puntualitza que 
les obres del casal de gent gran no començaran fins a l’octubre, després de tancar-se 
el projecte executiu al maig: es tracta d’una informació publicada al web i que ell 
mateix havia exposat a la sala d’actes del casal. 
 
Reitera que aquesta setmana han parlat amb els veïns i que miraran d’atendre la seva 
demanda, i insisteix en les bondats d’un pla que ha posat a l’agenda de la ciutat dos 
barris oblidats i en què s’han prioritzat conjuntament les actuacions. Admet que alguns 
projectes no han començat o que s’ha necessitat temps per definir-los, però destaca 
que s’ha executat o compromès despesa corrent per valor de 2 milions d’euros dels 
2,5 milions que s’hi havien destinat.  
 
Reitera que caldrà fer una trobada amb els veïns, abans de vacances d’estiu o a la 
tornada, per posar negre sobre blanc tots els calendaris i pressupostos, com s’ha anat 
fent fins ara, i agraeix la feinada que ha portat a terme el veïnat en el marc dels grups 
impulsors, l’espai on s’ha coproduït el Pla de barris. 
 
 
Del Grup Municipal del PPC: 
 
28. Informació sobre l’estat de la reurbanització i quan s’obrirà el passatge Arc 

de Sant Martí 
 
El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, fa referència al prec expressat al 
Plenari del 2 de març de 2016 en què es demanava la programació, incloent-hi dates i 
terminis, de la reurbanització del passatge Arc de Sant Martí, des de la cessió fins a 
l’execució del projecte. Recorda que, en aquell Plenari, el senyor Fernando Marín va 
indicar que durant el primer semestre del 2016 es formalitzaria la cessió del solar i 
s’encarregaria el projecte d’urbanització, per tenir-lo redactat el 2017. Afegeix que en 
el Plenari de l’1 de març de 2018 van formular la mateixa pregunta de seguiment i el 
senyor Marín va contestar que el terreny ja era de titularitat pública, que el 12 de març 
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es presentaria als veïns un avantprojecte d’urbanització i que se’n precisarien els 
terminis un cop s’hagués enllestit el projecte definitiu i consensuat. 
 
Informa que en la reunió del 12 de març hi va haver acord amb els veïns i que se’n va 
convocar una altra el 26 de juny, en què s’esperava que s’anunciés l’inici de les obres 
al setembre. Exposa, però, que el 26 de juny es va comunicar que s’ajornava l’actuació 
i que hi havia un excés de 100.000 euros sobre el pressupost previst, amb la qual cosa 
no es podria executar enguany. 
 
Per tot això, el GMDPPC demana que s’informi de la situació en què es troba el 
projecte de reurbanització del passatge Arc de Sant Martí i de quan s’obrirà per als 
vianants de manera definitiva, no provisional. 
 
El senyor Fernando Marín Blanco, conseller adscrit al barri de la Font d’en Fargues, 
corrobora que es va celebrar una reunió amb els veïns el 26 de juny per explicar-los 
l’estat de la reforma: s’hi va presentar l’avantprojecte i es van modificar conjuntament 
cotes d’altura a les entrades a habitatges i locals. Avança que les obres començaran el 
gener del 2019 i que acabaran al cap d’uns mesos, a l’estiu. Indica també que les 
escales estan obertes, perquè és fonamental que mentrestant tinguin una utilitat. 
 
La senyora María Inmaculada Ortega Ortiz afirma que el passatge Arc de Sant Martí 
es troba en un estat perillós i ruïnós. Fa referència a l’ajornament de les obres de 
millora, que havien de començar al setembre, a causa de l’augment en 100.000 euros 
del pressupost que l’Ajuntament no pot assumir. Manifesta que la situació de 
perillositat del passatge hauria de comportar que la reforma s’iniciés amb caràcter 
urgent, més tenint en compte que és un camí escolar. Enumera els aspectes crítics de 
la via: clavegueres obsoletes amb filtracions i ruptures, mal estat general del paviment, 
escales fora de les normatives i perilloses i un frontal superior que és una muntanya de 
terra i un mur de contenció. 
 
Creu que les obres podrien començar igualment al setembre, perquè han de durar sis 
mesos i els 100.000 euros de dèficit es poden comptabilitzar l’any 2019. Tot seguit, 
replica al senyor Marín que, encara que el passatge estigui obert, només s’hi pot 
transitar en casos d’emergència, per l’estat en què es troba de perillositat absoluta. 
Menciona el cas d’un veí, Carlos Anzón, del número 86 d’Alt de Pedrell, que porta 
dues pròtesis per caiguda. 
 
Manifesta que el fet que es mantingui obert el passatge és d’una gran irresponsabilitat 
i que, si no s’ha d’arranjar, s’estima més que el tanquin: recorda que és un camí per 
anar a un centre de primària i a un altre de secundària i que les persones grans no 
poden passar-hi, encara menys a l’hivern. Afegeix que quan plou, les filtracions de les 
clavegueres de dos carrers arriben a les escales i l’olor i la humitat fan impossible de 
circular-hi. 
 
 
E) Declaracions institucionals 
 
29. Districte respectuós amb la diversitat sexual i de gènere 
 
El senyor Ricard Farin, del GMDERC-AM, llegeix la declaració. 
 
«El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó referma la seva declaració com a 
districte respectuós amb la diversitat sexual i de gènere i s’afegeix a la commemoració 
que les entitats del nostre país celebraran amb motiu del 28 de juny, dia per a 
l’alliberament de les persones LGTBI+. 
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»El Plenari acorda col·locar al balcó de la seu del Districte la bandera amb els colors 
de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement envers les persones LGTBI+ 
aquells dies de visibilització del col·lectiu, com el 26 d’abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica; 
el 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia, i el 20 d’octubre, 
Dia Internacional a favor de la Despatologització Trans, així com en cas de produir-se 
agressions cap aquest col·lectiu, per tal de mostrar el rebuig contra les agressions per 
motius de gènere o orientació sexual. 
 
»El Districte d’Horta-Guinardó expressa el reconeixement del dret que tenen totes les 
persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a 
treballar en la normalització social de les persones LGTBI+. 
 
»Instar el Govern de la Generalitat a seguir desplegant la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per garantir els drets LGTBI+ i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. Que continuï donant suport a les administracions municipals i 
supramunicipals per desenvolupar els continguts i mesures de la llei, i per a la creació 
d’un servei d’atenció a les víctimes, així com per activar els mecanismes sancionadors 
previstos a la llei. A dotar-ne un pressupost que faci front al desplegament, a crear un 
organisme coordinador de les polítiques LGTBI+ i a desenvolupar mesures que 
incorporin la perspectiva educativa. 
 
»Instar l’Ajuntament de Barcelona a seguir desenvolupant els continguts i mesures de 
la llei que li corresponguin, sobretot aquells referents a l’àmbit educatiu, la formació 
dels treballadors i treballadores municipals de la policia local, la creació d’un servei 
d’atenció a les víctimes i l’elaboració d’un protocol de denúncia i d’actuació en casos 
d’agressions i discriminacions, així com el ple desplegament del Pla municipal per la 
diversitat sexual i de gènere 2016-2020, també als districtes. 
 
»Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de 
Catalunya, a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a 
l’Observatori contra l’Homofòbia, el moviment i les entitats LGTBI+, i a publicar-los als 
mitjans de comunicació municipals.» 
 
S’hi dóna suport per part dels grups BComú-E, Demòcrata, Cs, PSC i ERC-AM. 
 
 
 
Tot i que no és habitual que hi hagi intervencions sobre punts que no s’han inclòs en 
l’ordre del dia del Plenari, el president fa una excepció i dóna la paraula a Xavier 
Rodríguez, representant de l’Associació de Veïns del Parc de la Vall d’Hebron, perquè 
plantegi una qüestió relacionada amb el nom dels nous jardins de l’avinguda de Can 
Marcet. 
 
El senyor Rodríguez assenyala que aviat s’inauguraran els nous jardins de l’avinguda 
de Can Marcet, un nou espai verd que substitueix un forat que es va utilitzar com a 
aparcament en precari, i manifesta que tothom s’ha de felicitar per això. Amb la seva 
intervenció, confirma la petició que l’Associació de Veïns del Parc de la Vall d’Hebron 
va cursar per correu electrònic al Districte el 25 de maig perquè s’afegeixi al nom de 
jardins de Can Marcet «Memorial Manuel Forcales», una petició patrocinada per les 
associacions de veïns de la Teixonera, Sant Genís, Montbau i la Font de Gos. 
Puntualitza, en tot cas, que totes aquestes entitats coincideixen a manifestar que seria 
molt més desitjable que els nous jardins portessin exclusivament el nom de Manuel 
Forcales. 
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Destaca que si el barri del Parc de la Vall d’Hebron va evitar ser una zona de 
construcció descontrolada i especulativa i ara gaudeix d’unes altres condicions i 
d’equipaments per als veïns i per a tota la ciutat, va ser gràcies a la lluita i les 
denúncies que va liderar Manuel Forcales. Recorda que va ser pioner en la reclamació 
d’una ronda soterrada quan se’n va iniciar la construcció i que va aglutinar les 
reivindicacions de les associacions de veïns de la zona. Posar el seu nom als jardins, 
doncs, serà un acte de justícia històrica que evitarà deixar en l’anonimat i l’oblit la 
personalitat de Forcales, amb qui els veïns de la Vall d’Hebron estan en deute. 
 
Agraeix, en nom de l’Associació de Veïns i de la família Forcales (la seva dona 
assisteix a la sessió), a les entitats veïnals de la Teixonera, Sant Genís, Montbau i la 
Font de Gos i als grups municipals que s’hagin mostrat favorables a la proposta. 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22.41 h. 
 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         El president 
 


