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Acta del Consell Plenari 

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 19 
Data: 12 de setembre de 2018  
Caràcter: extraordinari  
Horari: 18.35 h a 19.38 h  
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó  
 
Assistents  
 
President  
Jaume Collboni Cuadrado (GMDPSC-CP)  
 
Consellers i conselleres  
Joan Cela Ollé (GMDBComú-E)  
Elena Tarifa Herrero (GMDBComú-E)  
Beatriz Martínez Alonso (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)  
Luis Fernando García Egea (GMDPSC-CP) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 
Manuel Conde García (GMDPPC)  
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC)  
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria accidental  
Andrea Prange  
 
Gerent  
Eduard Vicente Gómez 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El vicepresident del Consell obre la sessió i, a tall de recordatori per als assistents, 
llegeix el text següent: «D’acord amb la normativa de protecció de dades personals de 
l’Ajuntament de Barcelona, s’informa a les persones assistents que la sessió es grava i 
es difon mitjançant streaming. A l’entrada de la sala hi ha un cartell que així ho indica. 
La zona habilitada perquè segui el públic assistent és una zona d’ombra, i la zona de 
gravació és la situada on hi ha el micròfon. Per aquest motiu, les persones assistents 
que se situïn a la zona de gravació, que coincideix amb la d’intervenció, si no han 
expressat el contrari en el full d’intervenció habilitat a l’efecte, donen el seu 
consentiment explícit al tractament de la seva imatge: gravació de la veu, nom i 
cognoms si els diuen en veu alta.» 
 
Tot seguit dóna pas a la part d’impuls i control. 
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D.- Part d’impuls i  control 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 

 

Del grup municipal Demòcrata, ERC i PSC 

ÚNICA. El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 1r) Instar a la 
Regidora del Districte, na Mercedes Vidal Lago, a informar en aquest Consell 
Plenari de forma detallada de les partides d’inversió i de despesa corrent que es 
puguin veure afectades a causa del menor volum d’ingressos que està liquidant 
l’Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostats. 2n) Que tota aquesta 
informació sigui lliurada per escrit a tots els grups, abans de la celebració 
d’aquest plenari extraordinari mitjançant un document on es trobin detallades 
cadascuna d’aquestes partides, indicant el seu grau d’afectació, i si s’escau una 
nova calendarització. 3r) Que en tots els consells plenaris del Districte ordinaris 
fins a la finalització del present mandant constarà un punt en l’apartat informes 
de govern de seguiment de les partides d’inversions i despesa corrent. 4rt) Que 
en els propers consells de barri a celebrar en el districte s’informi als veïns i 
veïnes d’aquestes afectacions.  
 
 

El vicepresident informa que la part d’impuls i control consta d’una única 
proposició/declaració de grup i recorda que els partits proposants tenen 7 minuts i la 
resta de grups, cinc amb torn de rèplica. A continuació, llegeix el contingut de la 
proposició. 
 

El senyor Gonzalo Puelles, del GMDDemòcrata, explica que el seu grup ha demanat 
convocar aquest plenari extraordinari perquè el Govern del Districte doni explicacions 
als veïns i partits sobre les retallades anunciades. Recorda que a Casa Gran també 
han demanat una comissió per fer seguiment del pressupost de ciutat, fonamentalment 
pel que fa a inversions, perquè s’ha detectat que al pressupost hi ha hagut una 
diferència entre els ingressos previstos i els reals, cosa que implica menys inversions 
de les proposades al districte. Lamenta que se n’hagin hagut d’assabentar per la 
premsa, després de les declaracions del Sr. Pisarello en què mostrava preocupació 
per la davallada de les plusvàlues i de la Sra. Colau en què parlava de 
reprogramacions, i assegura que quan es parla de reprogramacions d’inversions 
després de tres anys i escaig de legislatura és sinònim de retallades, ja que en nou 
mesos no hi ha possibilitat d’esmenar la situació.  
 
Recorda que, gràcies a l’acció dels veïns, als darrers espais de participació de juliol es 
van començar a donar explicacions: es va explicar que el casal de barri Pirineus, una 
obra programada, no es faria, i es va parlar de concursos a l’espai Llobregós, de 
l’endarreriment en les obres del mercat de la Vall d’Hebron, i de la manca de data 
concreta d’inici en el cas d’altres obres. És per això que el seu grup, conjuntament 
amb el GMDPSC-CP i el GMDERC van demanar aquest plenari extraordinari, per 
demanar que no es retalli enlloc i menys al districte d’Horta-Guinardó, que ve d’un dels 
pressupostos més curts d’inversions de tota la ciutat. Pel que fa al Pla de barris, 
manifesta que han rebut queixes dels veïns pel que fa als extensíssims processos de 
participació i la manca d’inversions. A tal d’exemple, fa referència a l’escola bressol de 
la Teixonera; a la plaça de Font d’en Fargas, on no s’ha fet res; al local del carrer 
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Llobregós; a les obres aturades del casal Pirineus; a la falta de compromís amb la Font 
del Gos i les obres d’urbanització; al palau del Marquès d’Alfarràs, que s’està 
ensorrant malgrat ser un bé de màxima protecció al districte, o al casal per a la gent 
gran al Guinardó. Assegura que hi ha tota una sèrie d’inversions necessàries que no 
arriben mai. 
 
Insisteix que és per tot això que han demanat el plenari, perquè el Govern doni 
explicacions del que fa i del que farà, i per poder-ne fer un seguiment.  
 
El senyor Ricard Farin, del GMDERC, abans de començar la seva intervenció, recorda 
que a l’Estat espanyol continua havent-hi preses i presos polítics que fa més de 300 
dies que són a la presó o a l’exili. Fa esment, també, a l’exili del raper Valtònyc i a les 
situacions de tot un seguit d’activistes represaliats ―assegura― per l’Estat espanyol, 
un estat cada cop més autoritari que té com braços executors de la repressió política 
al PP, el PSOE i Cs.  
 
Tot seguit explica que el seu grup ha requerit aquest plenari extraordinari per demanar 
explicacions i exigir la veritat al Govern municipal. Recorda que l’Ajuntament no 
recaptarà el que tenia previst, sobretot pel que fa a l’impost de plusvàlues, que per a 
finals d’aquest any s’estima que quedarà en 180 milions d’euros, uns 50 milions menys 
dels 230 que es van pressupostar. Afegeix que a això cal sumar-hi la sentència del 
Tribunal Constitucional que obliga al retorn de les plusvàlues dels quatre anys 
anteriors, i la reducció de les transmissions patrimonials, que el maig eren gairebé un 
13% inferiors a les de l’any passat. Tot plegat, assegura, fa un forat total de més de 
100 milions d’euros.  
 
Reclama, doncs, saber què farà el Govern en aquest sentit: si s’endeutarà i entrarà en 
dèficit, si retallarà... Afirma que la ciutadania té dret a saber com actuaran i si es 
compliran o no les inversions previstes en aquest mandat, i que el Govern té el deure 
de contestar i dir la veritat. Lamenta, però, que el Govern només s’amagui i sigui opac, 
com ho demostra el fet que no hagi proporcionat el llistat de les afectacions en les 
inversions, ni en aquest plenari ni al Plenari municipal ni a la Comissió d’Economia. 
Davant d’aquest silenci, demana que almenys s’informi els veïns si són certes les 
informacions que parlen d’una retallada de 4 milions d’euros en inversions a Horta-
Guinardó. Reclama, també, que expliquin si realment s’acabarà el casal de barri 
Llobregós, si a Sant Genís es retallarà la part que li pertoca del Pla de barris, si 
s’acabarà el mercat Vall d’Hebron-Teixonera amb la inversió prevista, i si els veïns i 
veïnes de la Teixonera tindran escola bressol municipal en aquest mandat.  
 
Tanca la intervenció exigint explicacions de cara al veïnat.  
 
La senyora Núria Carmona, del GMDPSC-CP, assegura al senyor Ricard Farin que els 
llaços groc no li representen cap inconvenient i seguidament entra en matèria: explica 
que s’ha arribat a aquest plenari extraordinari com a resultat del desconcert i la 
desconfiança que ha generat el Govern municipal amb una política econòmica, 
pressupostària i d’inversions als barris totalment erràtica i insuficient, malgrat el discurs 
oficial. Es fa ressò del neguit dels veïns i veïnes que no obtenen respostes i recorda 
que fa mesos que el seu grup exigeix respostes al Govern, però que només rep 
evasives.  
 
Recorda que després que els socialistes denunciessin questa situació, alarmats per tot 
el que els arribava de veïns i entitats, per fi al final de juliol el primer tinent d’alcalde va 
reconèixer públicament l’existència de documents municipals amb propostes de 
retallades d’obres i projectes en tots els barris, districtes i àrees de la ciutat. Tot per 
una mala previsió dels ingressos i una mala gestió de les despeses, assegura. 
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Manifesta que s’arriba a aquest plenari per la manca de transparència dels 
responsables polítics, que el mes de juliol van protagonitzar un espectacle lamentable 
amagant la realitat i no facilitant informació comprensible, detallada i actualitzada que 
permeti als veïns i veïnes conèixer les actuacions municipals previstes i aturades. Per 
això reclama respostes, que s’expliqui de manera convincent el motiu pel qual s’han 
planificat les retallades i quines d’aquestes finalment afectaran els barris d’Horta-
Guinardó.  
 
Recorda que ja fa tres anys que demanen una comissió específica per ser informats 
dels projectes, el pressupost i el calendari del Pla de barris, sense èxit. Assegura que 
intentar trobar les partides pressupostàries dels diferents punts que componen les 
línies d’actuació de qualsevol Pla de barris és impossible. Com a exemples de falta 
d’informació, parla de l’escola bressol de la Teixonera, del projecte de la Campa (que 
ha duplicat el pressupost i s’ha reprogramat una altra vegada), i del retard i la retallada 
d’inversió del mercat de la Vall d’Hebron. Recorda que tothom demana explicacions i 
que ja no hi ha diners ni per al més bàsic i elemental, com el manteniment i el 
funcionament de les escales mecàniques i l’ascensor d’Alguer al Carmel, que han 
estat tot l’estiu sense funcionar.  
 
Subratlla que el pla de retallades puja a 107 milions d’euros a tota la ciutat, amb més 
de 159 projectes pendents, i retreu al Govern que elaborés malament el pressupost, 
però sobretot que hagi intentat amagar una retallada sense informar-ne la ciutadania. 
Finalment, demana que es concretin quines retallades es faran als barris d’Horta-
Guinardó.  
 
El senyor Manuel Conde inicia la seva intervenció recordant que avui toca parlar 
d’inversions i no de polítics a la presó. A continuació, recorda que quan el Govern va 
iniciar el mandat, presumia de transparència, una transparència que al seu parer ha 
esdevingut opacitat total envers la ciutadania. En aquest sentit, recorda que a Casa 
Gran es va aprovar una proposta del seu grup que sol·licitava un informe d’intervenció 
dels comptes i un informe exhaustiu sobre la paralització de les inversions de 2018, 
però subratlla que a dia d’avui encara no se’ls n’ha traslladat cap. Pregunta, per tant, 
què amaga el Govern.  
 
Assegura que els projectes paralitzats representaran un 30% de les inversions, que 
eren de 16 milions per al districte. Segons diu, queden aturats els projectes de la 
segona fase del mercat de la Vall d’Hebron (994.703 €), la rehabilitació del casal de 
barri de Llobregós (1.770.000 €), l’escola bressol de la Teixonera o la superilla d’Horta 
(2.000.000 €). Tot plegat suposarà unes retallades de 4 milions d’euros, assegura, i 
retreu al Govern que tot i aquestes retallades s’hagi gastat un milió d’euros en la 
compra del Bloc 17 per cedir-lo a grups radicals afins seus, com Arran. A parer seu, 
aquest milió d’euros se l’haurien d’haver gastat en els veïns. 
 
Insisteix que el Govern és opac, també en tema del Pla de barris de Sant Genís i de la 
Teixonera i en la qüestió del Palau d’Alfarràs, que ja va patir retallades amb el Govern 
anterior. Assegura que el Govern, quan parla de recalendaritzar, el que fa és paralitzar 
i aplicar retallades a les inversions del districte, i es mostra convençut que va fer una 
mala previsió pel que fa a l’impost de plusvàlues, que ha enregistrat pèrdues del 24% 
fins al mes de juny, i també que les polítiques municipals i el procés independentista 
frenen l’activitat econòmica a Barcelona i, per tant, la recaptació. 
 
Al seu parer, és per aquestes dues raons que el Govern municipal ha de retallar les 
inversions i la despesa. Creu, a més, que la mala gestió econòmica ha disparat altres 
despeses, com les de personal, amb 5,9 milions per sobre del que es va preveure. En 
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aquest sentit, reclama saber quants nous llocs de treball s’han creat amb aquesta 
despesa.   
 
Vol saber, també, què ha passat amb els 4 milions de serveis corrents i amb els 
54,8 milions d’euros en transferències corrents, una partida que tampoc no s’ha 
explicat als veïns. Avisa que sol·licitarà en cada ple que es faci un seguiment obra per 
obra, amb explicació de la despesa i les inversions. Assegura que el Govern municipal, 
en el seu últim any de mandat, ha suspès en transparència, gestió econòmica i gestió 
de pressupost. I al seu parer, el pitjor que li pot passar a una economia és suspendre 
en confiança. 
 
Per acabar, recorda que al Plenari extraordinari de juliol es va aprovar la creació d’una 
comissió per controlar i intervenir cada mes els comptes municipals per part de la 
comissió. Expressa l’esperança que la comissió es constitueixi com més aviat millor i 
augura que el mandat acabarà amb compte negatiu a l’Ajuntament. 
 
El senyor Nicolás Ortiz, del GMDCs, indica que la celebració d’aquest plenari 
extraordinari hauria de sorprendre, tenint en compte que al Govern hi ha un partit com 
BComú. Tanmateix, les informacions sorgides els darrers mesos sobre les desviacions 
en l’execució del pressupost municipal han causat alarma i preocupació en tots els 
sectors de la ciutat. 
 
Recorda que, fins al mes de maig, la caiguda d’ingressos ha estat molt important, de 
fins a un 13% (uns 147 milions), amb una crescuda de la despesa del 9% (68 milions), 
desviacions que al seu parer plantegen molts dubtes sobre el compliment del 
pressupost i que sens dubte afectaran les inversions als districtes. Assegura que hi ha 
hagut mala previsió d’ingressos i mala gestió de la despesa, i subratlla que tant 
enguany com l’any passat, excepcionalment, el pressupost s’ha aprovat per mitjà 
d’una qüestió de confiança, és a dir, sense consens. En tot cas, fa èmfasi en el fet que 
el Grup Demòcrata i el Grup d’ERC van pactar amb el Govern l’aprovació d’aquest mal 
pressupost mitjançant l’abstenció, i recorda que no va tirar endavant en primera 
instància gràcies al Grup del PSC, que hi va votar en contra només perquè acabava de 
ser expulsat del Govern.  
 
Insisteix que hi ha una mala capacitat de gestionar econòmicament per part del 
Govern, unida a una falta de planificació pressupostària i a una falta de transparència 
destinada a tapar els comptes que no quadren. Assegura que no es tracta de 
reajustaments sinó de retallades i rebutja que sigui culpa de la resta d’administracions, 
sinó que afirma que és responsabilitat directa i exclusiva del Govern municipal 
 
Afegeix que el Grup de Cs també ha impulsat la comissió de seguiment de Casa Gran 
per seguir l’evolució dels ingressos i l’execució de la despesa, i que ha demanat que 
es presenti urgentment una versió actualitzada del PIM 2018. Exposa que en el cas 
d’Horta-Guinardó les retallades poden ser del 30% (més de 4,2 milions d’euros), amb 
greus conseqüències per al districte, on totes les dades socioeconòmiques (atur, renda 
familiar, activitat econòmica) ja es troben per sota la mitjana de la ciutat, amb pèrdua 
de llocs respecte a altres districtes en anys recents. Recorda, a més, que les iniciatives 
en habitatge social han estat mínimes, i que hi ha greus mancances pel que fa a 
mobilitat, transport, aparcament, incivisme i seguretat. 
 
Recorda que l’escola bressol de la Teixonera no es farà, ni tampoc el casal de barri 
Pirineu a Can Baró. A més hi ha dubtes sobre el casal del carrer Llobregós i sobre la 
superilla. Esmenta també els retards al mercat Vall d’Hebron-Teixonera, i demana en 
quina situació quedarà la reforma de la Clota i la Font del Gos, que es va ajornant una 
vegada i una altra. Planteja també l’interrogant de com afectaran les retallades en 



 

Pàgina 6 de 11 
 

matèria social i en quina àrea concreta (seguretat, manteniment de la via pública?), i 
demana quines modificacions patirà el desplegament del Pla de barris a la Teixonera i 
Sant Genís. 
 
Resumint, vol saber quines són les previsions de retallades en inversió i despesa 
corrent al districte, ja que en opinió seva alguns projectes, llargament reclamats pels 
veïns, clarament hauran d’ajornar-se per a propers mandats. Vaticina que s’imposaran 
el desànim i la falta de credibilitat davant la gestió pública del Districte, per això 
demana transparència i que s’informi de tot plegat als veïns. 
 
El senyor Pau Gonzàlez, conseller tècnic, vol destacar dos elements previs a qualsevol 
consideració. El primer és que l’Ajuntament l’any 2015 gastava vora 2.400 milions 
d’euros i el 2018 en gastarà més de 2.600, amb una previsió, també, de més de 2.600 
milions d’euros per a l’any 2019. A parer seu, això demostra que no hi ha cap tipus de 
retallada, cosa que considera que ha de ser evident per als grups que fa escassament 
uns mesos van pactar amb el Govern tirar endavant aquests pressupostos, ja fos 
inicialment dins la Comissió de Govern o des de l’oposició. Reitera, per tant, que no hi 
ha retallades, i titlla de cínic que determinats grups facin aquesta reflexió només cal 
cap d’uns mesos d’haver donat suport als pressupostos.  
 
Recorda que l’Ajuntament de Barcelona és un consistori sanejat des de fa uns anys i 
reconeix que això és mèrit de tots els governs anteriors, però també de l’actual. En 
opinió seva, tots junts han fet que aquesta administració sigui excel·lent en l’àmbit de 
gestió pressupostària, amb pagaments a 30 o menys dies i un endeutament dels més 
baixos de l’Estat. Subratlla, a més, que és l’únic gran ajuntament de l’Estat en el 
rànquing d’inversió social per habitant i recorda que totes les agències de rating 
coincideixen que té una molt bona gestió, que durant aquest mandat s’ha posat al 
servei de la ciutadania.  
 
Amb tot, puntualitza que tant els pressupostos com els plans d’inversions municipals 
són documents vius, que es van modificant, i que el que ha de fer un govern previsor i 
responsable és anar avançant possibles escenaris per gestionar la ciutat de la millor 
manera possible. En aquest sentit, recorda que el PIM tenia una previsió inicial de 
83 milions d’euros, però que a dia d’avui ja supera els 100 milions d’euros, de manera 
que no hi ha retallades, sinó tot al contrari. Explica que el PIM ha anat augmentant, en 
part, perquè algunes actuacions han crescut en valor, com els jardins de Pla i 
Armengol (on s’havia previst una actuació inicial d’1,5 milions d’euros però se n’hi 
acabaran invertint més de 8); l’adquisició de Torre Garcini (inicialment amb una 
previsió més baixa que la final), i també totes les expropiacions (que han passat d’uns 
11 milions a 15). Assegura, doncs, que l’Ajuntament ha posat més recursos sobre la 
taula per fer front a les expropiacions que permeten guanyar espais per als barris. 
Admet que la compra del Bloc 17 no estava prevista, ja que no estava a la venda quan 
es va fer el PIM, però atès que era una demanda majoritària dels grups municipals de 
l’Ajuntament, s’ha tirat endavant, com també es tirarà endavant una superilla a Horta 
(per 2,5 milions d’euros) o l’arranjament integral al parc del Guinardó, que tampoc 
figuraven al PIM inicial.  
 
Manté, per tant, que no hi ha retallades i afirma que les actuacions que s’han anat 
canviant s’han anat explicant als espais de participació i seguiment per als veïns. 
Recorda que s’ha explicat que no es faria l’actuació del casal de barri Pirineu perquè 
les necessitats de les partides tant de Llobregós com de Pirineu havien augmentat, i 
que per tant s’ajuntava l’actuació per tirar endavant el casal de barri Llobregós, que 
s’adjudicarà a l’octubre i abans d’acabar l’any tindrà les obres en marxa.  
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Quant a la plaça Font d’en Fargas, exposa que ja es va explicar fa mesos que hi havia 
un problema amb les titularitats dels solars, per la qual cosa no s’havia pogut tirar 
endavant l’actuació, tal com estava previst al PIM. Per això es va canviar per una altra 
d’un valor similar al mateix barri. Explica que l’actuació de la Clota, ja prevista i 
preparada, es va aturar a petició veïnal, ja que la previsió no convencia, però matisa 
que ara ja tirarà endavant. I pel que fa a la Font del Gos, assegura que ja hi ha la 
partida reservada per a aquesta actuació treballada amb els veïns i que venia de feina 
feta en el mandat anterior; només cal que la Generalitat de Catalunya convoqui la 
reunió ja ajornada al juliol per aprovar el projecte que permetrà iniciar les obres. En 
aquest sentit, insta la resta de grups a reclamar-ho a la Generalitat.  
 
Per acabar, exposa que l’any 2015 el Districte gastava 25,7 milions d’euros de 
despesa corrent, i el 2018 en gastarà més de 31. Per tant, rebutja que hi hagi 
retallades.  
 
El senyor Gonzalo Puelles, del GMDDemòcrata, opina que si el Govern de debò 
hagués tingut la voluntat de ser transparent, hauria aportat la documentació en temps i 
forma als grups, una informació que assegura que no és al web. 
 
Recorda al Govern que va heretar una situació econòmica envejable a l’Ajuntament, 
però que tot i així s’ha produït un decreixement en la inversió, ja que comparant la 
d’enguany amb la de 2015 és vora un 30% menor. Reclama, en aquest sentit, que no 
es compari despesa corrent, sinó inversió 2015 amb inversió prevista 2018.  
 
A continuació subratlla que aquest mandat passarà a la història a Horta-Guinardó per 
ser el primer en què, en desenes d’anys, no s’hi ha fet cap actuació d’habitatge públic, 
ni tampoc cap escola pública o bressol. Insta, doncs, a esmenar aquesta situació, tot i 
que no ho considera possible en els nou mesos que queden de mandat.  
 
Per acabar, denuncia també l’actual situació de concursos: s’ha passat dels processos 
participatius de l’inici de mandat als concursos d’idees a nou mesos del final. Assegura 
que els veïns no troben seriós que tot es posposi en espera dels concursos d’idees, tal 
com passa en el cas dels Tres Turons.  
 
El senyor Ricard Farin, del GMDERC, assegura que el Govern continua amagant-se i 
culpant a tothom menys a ell mateix. Es pregunta, per tant, si de debò saben que 
governen, perquè a parer seu sembla que estiguin a l’oposició, i els retreu que diguin 
que el pressupost puja, ja que només ho fa en despesa, però no en actuacions. 
Recorda que el pressupost el van votar en solitari i que el problema ha arribat quan no  
han ingressat tot el que hi havia pressupostat. En tot cas, afirma que menys ingressos 
volen dir menys despesa, i per tant reclama saber quines partides del districte es 
veuran afectades.  
 
Quant al deute de la Generalitat envers Barcelona, subratlla que en l’any i mig des que 
el vicepresident Junqueras va entrar a la Conselleria d’Economia el deute de la 
Generalitat amb l’Ajuntament es va reduir en un 86%. Exigeix, doncs, que es deixi de 
culpar la Generalitat, que ―assegura― posarà els diners on calgui, tal com va 
comentar el juny el conseller Bargalló en referència a les escoles bressol. Insta, per 
tant, el Govern a aplicar-se i reclama una resposta sobre l’escola bressol a la 
Teixonera durant aquest mandat. 
 
Acaba afirmant que les retallades o reprogramacions, tant és com n’hi diguin, 
acabaran afectant la ciutadania, que és qui pateix la mala gestió, però sobretot els 
barris d’Horta-Guinardó, que com sempre surten més perjudicats que tota la resta.  
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La senyora Núria Carmona, del GMDPSC-CP, coincideix que el Govern no dóna 
respostes ni sobre l’escola bressol ni sobre el projecte de la Campa o el mercat de la 
Vall d’Hebron. Els recorda que tenen una proposta de 800 habitatges, però reclama 
saber amb quins diners es tirarà endavant i en quins terminis. Assegura que totes les 
propostes que surtin ara quedaran per al proper mandat i recorda que quan governava 
Jordi Hereu va construir 4.000 habitatges públics.  
 
Afirma, també, que hi haurà retallades en escoles bressol, atès que no s’ha fet res pel 
que fa a la de la Teixonera, que tots els grups portaven al programa i que estava 
programada a principis de mandat. Recorda que hi ha moltes famílies que l’esperen, 
però que ara ja no hi ha temps ni diners per construir-la i, per tant, quedarà per al 
proper mandat.  
 
Quant a les escales mecàniques del barri del Carmel, tan necessàries, denuncia que 
fa mesos que estan espatllades i reclama que se’n cessi el responsable. Recorda que 
també hi ha més de 1.300 signatures dels veïns del Carmel reclamant que s’arreglin 
d’una vegada.  
 
Clou la intervenció instant el Govern a espavilar; altrament s’ho trobarà a les urnes. 
 
S’aprova amb el recolzament de tots els grups municipals presents excepte B-Comú-
E. 
 
El president dóna la paraula als veïns que l’han sol·licitada i els insta a cenyir-se a un 
temps de tres minuts.  
 
El senyor Miguel Giner, de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, 
comenta que els veïns del seu barri, davant la falta d’informació sobre els retards en 
les inversions del Pla de barris, van demanar una reunió amb el Districte, que va tenir 
lloc el 25 de juliol. Afegeix que se’ls van explicar les causes que han motivat els 
retards, però subratlla que de les sis previstes només dues començaran abans de final 
d’any, i que encara no s’ha iniciat cap obra.  
 
Tot seguit passa a demanar informació concreta sobre diferents inversions, entra 
d’altres els jardins del c. Tir, programats per al setembre però sense indicis que se 
n’hagin començat les obres. També demana si s’ha previst un nou retard al mercat de 
la Vall d’Hebron-Teixonera, que inicialment havia d’acabar les obres el setembre, si el 
supermercat s’obrirà al públic abans de la finalització de les obres de tot el projecte i si 
ja s’ha previst una solució per al sòl del mercat. Pel que fa la Ronda de Dalt, recorda 
que el 31 de juliol va acabar el termini de redacció i tramitació del projecte d’estructura 
de la fase 2 (de l’IES Vall d’Hebron fins a la biblioteca de Penitents), i que a partir 
d’aquesta data ja es podia iniciar la licitació del tram. Sol·licita, per tant, que no s’aturi 
el cobriment i que es continuï el projecte final redactat, com també que el projecte 
tramitat es presenti a les associacions de veïns de la zona, juntament amb els 
projectes executius de la urbanització de les fases 1 i 2, que ja estan fets.  
 
El senyor Pau Gonzàlez, conseller tècnic, assegura que la intervenció del senyor Giner 
demostra que el Govern ha donat explicacions, ja que ha admès que es van reunir a 
finals juliol per repassar totes les actuacions amb dates i calendaris. Creu, doncs, que 
ara no s’ha d’estendre en aquest tema, però es mostra confiat que serà fàcil trobar 
espais de treball per anar fent seguiment de totes les actuacions esmentades.  
 
Amb tot, pel que fa al mercat, especifica que s’hi està treballant perquè pugui obrir 
abans de Nadal i celebrar aquesta festa, un moment important per als paradistes, amb 
el mercat remodelat. Respecte a la ronda, avança que seguiran compartint i tirant 
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endavant el projecte, com han fet fins ara. De fet, insisteix que s’ha anat informant 
degudament de tots els projectes i recorda que el projecte d’urbanització final es va 
treballar amb els veïns en una taula de treball, tal com havien demanat.  
 
El Sr. Lluís Cairell, de l’Associació de Veïns de la Teixonera, troba irònic que els 
polítics a l’Ajuntament, i també en general, juguin amb el llenguatge (disminució del 
creixement, desacceleració, etc.) per amagar que hi ha retallades. Dubta, a més, que 
els consellers del districte parlin mai amb els seus caps de Casa Gran.  
 
Opina que dir la veritat és de persona responsable, íntegra i amb sentit comú, i recorda 
que els temes dels quals parlen fan referència a la humanitat i no a la «deshumanitat». 
Exposa que a l’inici de la legislatura el Govern va presentar un programa per a la 
Teixonera del qual no han complert res. Tot i haver-hi guanyat amb un 80% dels vots, 
assegura que el Grup de BComú no mira ni escolta als veïns, i que va a la seva. Com 
a exemple de compromisos incomplerts, posa els següents: no s’ha acabat l’estació ni 
s’hi ha posat les escales mecàniques; tampoc no s’ha fet el planejament de Teixonera 
2; no s’han obert els carrers de Ferran Caballero i Juan Valera per millorar l’entrada i la 
sortida del barri; no s’ha intervingut per millorar la circulació i l’entorn de la plaça Isop, i 
tampoc no s’han construït l’aparcament i els equipaments del carrer Arenys 73. Pel 
que fa a aquesta finca, recorda que finalment es va decidir de destinar-la a fer-hi 
habitatge social, un error que a parer seu es va poder reparar gràcies a la intervenció 
dels veïns, que sempre estan a l’aguait perquè ja no confien en els polítics. En aquest 
sentit, recorda que CiU va fer unes obres a la Teixonera, però assegura que va ser 
només per força, perquè s’havia produït l’esfondrament de la plaça Isop i tot 
esfondrament comporta unes obres.  
 
Explica que quan es va comunicar als veïns que la Teixonera estava inclosa al Pla de 
barris, pensat per dur justícia als barris amb més igualtats, aquests van reclamar una 
escola bressol, locals per a joves, biblioteca, accessos per a persones amb 
discapacitat a les placetes inacabades (p. ex. a la plaça Teixonera), bus de barri 
(només hi ha dos parades en tot el barri), millors voreres (actualment fan 40 cm 
d’ample), obertura de carrers per a una millor accessibilitat al barri, etc. El Govern, 
però, no ha fet res, assegura. Per això insta a la reflexió i recorda que créixer significa, 
com a mínim, no decréixer, que és el que a parer seu fa el Govern.  
 
Avisa que l’incompliment mobilitza i augura que en les properes eleccions a les 
persones que no compleixen programes ni promeses els serà molt difícil tornar a 
enganyar els veïns, que són ben conscients que els estan enganyant. Reitera, per tant, 
que el Govern hauria de reflexionar. 
 
A continuació demana si començaran tot un seguit d’obres al barri: l’escola bressol, 
l’estació, la plaça Teixonera i l’obertura dels carrers Segura i Vall d’Hebron. Si és que 
sí, vol saber quan, i insta de nou a la reflexió.  
 
Assegura que tot el que estava previst per a aquesta legislatura en els barris més 
pobres de Barcelona ha patit retallades i dubta, per tant, que el Govern sigui realment 
d’esquerres. Reclama, doncs que es faci tot el que es va prometre i, que si per a això, 
cal demanar un préstec, que es demani, com va passar el 2016. En opinió seva, no 
serà tràgic, perquè l’Ajuntament de Barcelona és el menys endeutat. Clou la 
intervenció reclamant de nou que comencin les obres. 
 
El senyor Pau Gonzàlez, conseller tècnic, abans d’entrar en matèria, fa una precisió: 
diu que els seus caps no són els polítics de Casa Gran, sinó la ciutadania d’Horta-
Guinardó.  
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Dit això, informa que a la Teixonera ara mateix hi ha dues escales mecàniques en 
obres i unes terceres amb el projecte acabat per poder implantar-les. A més, està 
previst, entre octubre i novembre, fer la intervenció als jardins de Santa Rosalia. Admet 
que hi ha intervencions que pel seu volum no poden anar tan ràpid com els agradaria 
al veïnat i al Govern, però assegura que sí que s’han fet coses.  
 
Afegeix que el projecte de la Campa ―que també és ciutadania de la Teixonera tot i 
no estar ubicat al barri― està llest i que es va explicar fa escasses setmanes. La 
intervenció rondarà el mig milió d’euros i les obres començaran el gener. Pel que fa 
l’escola bressol, informa que l’administració educativa actualment l’està projectant i 
recorda que una intervenció d’aquesta envergadura requereix obligatòriament un 
projecte. També hi ha en marxa un concurs per veure quina és la millor opció de 
reforma de la Bòbila, al jurat del qual el veïnat serà present.  
 
Afirma, per tant, que s’estan fent actuacions i creu que no és just que se’ls retregui 
inacció a la Teixonera. Afegeix, a més, que hi ha altres intervencions de ciutat que 
també impacten positivament al barri, com el mercat o la cobertura de la ronda.  
 
Per acabar, respecte a l’estació, explica de nou ―assegura que jo han fet nombrosos 
cops― que els solars no són públics i que per tant no es pot dur a terme la intervenció, 
però avança que s’està treballant perquè esdevinguin de titularitat pública i s’hi pugui 
fer l’arranjament necessari. Avança, també, que aviat es reunirà un grup impulsor del 
Pla de barris per donar totes les explicacions.  
 
El senyor Frederic Sánchez vol centrar les seves preguntes en el barri del Guinardó, 
on resideix. Per començar, pregunta quin serà el calendari i el desenvolupament de les 
obres dels jardins de Mas Pla-Ravetllat. En segon lloc demana que s’explicitin els 
períodes i els temps del projecte de Tres Turons, el concurs del qual qualifica de 
risible, i també en què consisteix el projecte en si. Recorda que el darrer mandat de 
CiU s’hi van fer unes obres que a parer seu segurament podrien ser qualificades 
d’irregulars, perquè eren zones no urbanitzables.  
 
El president demana al senyor Frederic Sánchez a qui adreça la pregunta exactament. 
 
El senyor Frederic Sánchez respon que l’adreça al Govern, perquè expliqui el 
desenvolupament d’aquest concurs, però no exclou que el representant del 
GMDDemòcrata vulgui respondre si se sent interpel·lat.  
 
A banda d’aquestes preguntes, també vol fer una reflexió a l’entorn del finançament. 
Indica que segons les xifres de liquidació a 30 de juny del pressupost municipal que 
figuren al web de l’Ajuntament només existeix un punt feble, el de plusvàlues, que 
segurament té a veure amb la sentència del Tribunal Constitucional i l’obligatorietat de 
reformar la Llei reguladora d’hisendes locals, encara no precisada, ja que encara és al 
Congrés dels Diputats. En tot cas, a parer seu les xifres globals de liquidació a 30 de 
juny no indiquen retallades.  
 
Pel que fa al deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, insta a ser 
precisos amb les xifres. Ateses les dificultats per les quals ha passat des de la 
legislatura anterior, la Generalitat de Catalunya està incomplint la llei pel que fa a les 
escoles bressol, el finançament de corrent, els terços i la inversió. De nou, doncs, 
reclama precisió, ja que en opinió seva no es pot dir alegrement que es va liquidar el 
80% del deute de la Generalitat durant l’any i mig que Oriol Junqueras va estar al 
capdavant de la conselleria.  
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El senyor Pau Gonzàlez, conseller tècnic, ratifica que les dades de la liquidació 
econòmica estan penjades al web municipal i afegeix que a dia d’avui també hi ha 
penjades les del juliol, ja que es van actualitzant. 
 
Admet que hi ha tot un debat a fer sobre la reforma del finançament dels municipis, 
que actualment tenen aproximadament un 12% de la despesa quan en altres països 
europeus és del 25 o 30%, pel fet de ser l’administració més propera a la ciutadania. 
Opina, però, que no ha de ser en aquest Plenari, sinó on pertoca, al Congrés per 
exemple.  
 
Pel que fa al tema Tres Turons, informa que el concurs va sortir publicat el divendres i 
que comptarà també amb participació veïnal al jurat. Recorda que és un concurs per 
fer un avantprojecte que la mateixa MPGM ja preveia per al primer quadrienni, entre el 
2011 i el 2014, i no es va fer. Per tant, el que fa el Govern és posar al dia el que 
preveia el planejament del 2010 amb un concurs, perquè entenen que és un projecte 
de prou envergadura per tenir el millor del coneixement dels tècnics de la casa però 
també d’equips externs.  
 
Quant al calendari d’obres de Mas Pla-Ravetllat, manifesta que seran unes obres molt 
llargues, que acabaran més enllà del mandat, però que es preveu començar per la part 
dels horts, que ja funcionava però d’una manera molt poc regulada i amb un ús molt 
privatiu, per intentar obrir durant l’abril. Tanmateix, reconeix que caldrà estar atents, 
conjuntament amb la ciutadania organitzada, al desenvolupament de les obres.  
 
El president recorda que en la intervenció dels veïns normalment es dona la paraula al 
Govern per fer la rèplica, però que en aquest cas, per al·lusions, donarà també la 
paraula al GMDDemòcrata i al GMDERC. Demana, però, que no ho converteixin en 
una rèplica dels debats que s’han de donar al Parlament de Catalunya quan es tracta 
de les inversions de la Generalitat a la ciutat.  
 
El senyor Gonzalo Puelles, del GMDDemòcrata, assegura al senyor Frederic Sánchez 
que les obres de Tres Turons en cap cas van ser il·legals, sinó que van seguir tot el 
protocol i totes les garanties que preveu l’Administració, i que la voluntat era de dotar 
de voreres, enllumenat públic i serveis tota la gent que hi viu des de fa 50 anys.  
 
El senyor Ricard Farin, del GMERC, assegura al senyor Frederic Sánchez que pot 
aportar dades que demostren que la Generalitat ha liquidat el 86% del deute amb 
Barcelona. Afegeix, en tot cas, que si a data de 30 de juny hi havia 50 milions d’euros 
menys de recaptació estimada a finals d’any, seran 50 milions d’euros menys de 
despesa que es podrà fer.  
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 19.38 h. 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, 12 de setembre de 2018 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  
 
 
Andrea Prange 
(p.d. 22 de març 2018) 


