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Acta del Consell Plenari 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 17 
Data: 15 de maig de 2018 
Caràcter: ordinari 
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Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó
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Nicolás Ortiz Cuevas (GMDCs) 
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 
Núria Galán Orriols (GMDPSC-CP) 
Manuel Conde García (GMDPPC) 
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 
Ariadna Aparicio Baró (GMDCUP-PA) 
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Andrea Prange 

Gerent 
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Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió. 

A) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de març de 2018 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa 

a) Cartipàs 

1. Presa de possessió de la nova consellera del Districte Sra. Ariadna Aparicio 
Baró 

El president llegeix el decret signat per l’alcaldessa relatiu a la presa de possessió de la 
nova consellera del Districte: «L’alcaldessa, en data 27 d’abril del 2018, ha resolt nomenar 
la senyora Ariadna Aparicio Baró membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó, en substitució del senyor Albert Arce Vela.» 

Seguidament, manifesta que la consellera compleix els requisits previstos a les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir al càrrec i que resta 
assabentada del règim de prohibicions i incompatibilitats a què està sotmesa d’acord amb 
l’ordenament jurídic vigent. 

A continuació, pregunta a la senyora Aparicio si jura o promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera del Districte d’Horta-
Guinardó amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia i 
la Carta municipal de Barcelona. 

La senyora Ariadna Aparició Baró contesta que ho jura per imperatiu legal i per la glòria 
de la seva mare. 

El president dóna la benvinguda a la nova consellera. 

2. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte, de data 12 d’abril de 
2018, de delegació de competències a favor del conseller tècnic del Districte 

El president informa que la regidora del Districte, la senyora Mercedes Vidal, està de 
baixa perquè ha sigut mare i que, per això, durant la seva absència cal delegar algunes de 
les atribucions de la regidoria. 

En aquest sentit, assenyala que la senyora Vidal ha resolt, en primer lloc, delegar 
temporalment les atribucions pròpies de la regidoria al senyor Pau González Val, conseller 
tècnic d’Horta-Guinardó; en segon lloc, establir que en les atribucions adoptades en 
l’exercici de les facultats delegades en aquesta resolució es farà constar expressament 
que s’actua per delegació de la regidora, i, en tercer lloc, establir que la delegació 
d’atribucions conferida en la resolució serà efectiva a partir del dia de la signatura, i que 
se’n donarà compte al Consell del Districte. 
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b) Despatx d’ofici 

3. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici que s’adjunta com 
a annex 

El Consell se n’assabenta. 

c) 4. Informe del Govern del Districte 

El president informa que, en absència de la Regidora, els consellers Víctor Valls i Pau 
González explicaran l’informe polític i que els torns de rèplica i contrarèplica els farà el 
senyor Pau González. 

El senyor Víctor Valls Andrés,  conseller portaveu del GMDBComú-E, en primer lloc, dóna 
les gràcies als assistents al Consell Plenari i dóna l’enhorabona a la Regidora pel 
naixement dels seus fills. 

A continuació, quant a temes de mobilitat, destaca l’inici de les obres, el 2 de maig, de les 
escales mecàniques a Mare de Déu dels Àngels, a La Teixonera, que formen part de les 
actuacions previstes en el Pla de barris; el desbloqueig de la construcció dels 
aparcaments de Ramiro de Maeztu i del carrer Tous en les properes comissions de 
govern, i la implantació de l’àrea d’aparcament per a residents als carrers Gran Vista i 
Mühlberg. 

Pel que fa la ronda de Dalt, explica que un cop fet el procés participatiu, properament es 
presentarà el projecte sobre els usos de la cobertura, els quals s’executaran quan 
finalitzin les obres de cobertura. Així mateix, indica que mentre durin les obres, que està 
previst que finalitzin l’estiu de l’any 2019, hi haurà dificultats de mobilitat que s’aniran 
resolent en cada moment. 

D’altra banda, assenyala que s’han iniciat les obres dels jardins del Pla i Armengol, que 
era una reivindicació del veïnat del barri del Guinardó, i que hi ha prevista una zona per a 
la microfauna i que una altra part es destinarà a horts públics. Apunta que el pressupost 
destinat a aquesta actuació és de 7,5 milions. 

Seguidament, destaca que al Turó de la Rovira s’han fet actuacions per abordar els 
problemes amb el fibrociment. 

Després, comenta que s’ha inaugurat una gran àrea de gossos, de set-cents metres 
quadrats, a l’avinguda Coll i Alentorn, al barri de la Vall d’Hebron. 

En darrer lloc, apunta que les obres de la zona verda de l’avinguda de Can Marcet estan 
gairebé acabades. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic del GMDBComú-E, diu que estan pendents 
de formalitzar la compravenda del Bloc 17 a Anida, la immobiliària del BBVA, que espera 
que sigui aviat per poder començar a decidir els usos d’aquest edifici juntament amb el 
veïnat d’Horta. En aquest sentit, assenyala que des que es va saber que el banc volia 
vendre aquest bloc que des dels anys vuitanta acollia tota mena d’entitats i moviments 
vinculats al barri, els veïns i veïnes van demanar a les administracions que fessin tot el 
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possible per salvar-lo i que és el que ha fet l’Ajuntament, per tant, que és una altra lluita 
veïnal que ha acabat bé. 

D’altra banda, informa que la partida de subvencions per a entitats i col·lectius és de 
402.000 euros, 70.000 més que l’any anterior, que correspon a un increment del 21%. 
Apunta que s’han presentat 324 projectes. Subratlla que les actuacions de l’Ajuntament 
són molt importants, però també que les entitats puguin dur a terme la seva tasca. En 
aquest sentit, afegeix que ben aviat sortiran publicades al BOPB les subvencions, amb les 
entitats i les quantitats atorgades. 

Seguidament, explica que l’any 2015 Barcelona va ser declarada ciutat de literatura per la 
Xarxa de ciutats creatives de la UNESCO i que arran d’aquest fet des del Districte es va 
promoure un seguit d’activitats, la qual cosa ha fet que Horta-Guinardó sigui un referent. 
Indica que s’ha impulsat el certamen Lletres Joves – HG, que és un concurs de literatura 
entre joves, amb les categories de poesia, novel·la negra, teatre i com a novetat la de 
l’slam; el projecte «Literatura en trànsit», que són rutes literàries pel territori com ara «De 
Marsé a Mercè», i l’«Entre versos», entre altres activitats. 

Pel que fa al tema dels gossos, relata que durant el mes d’abril s’ha fet una prova pilot 
d’implantació d’una patrulla canina, que s’ha decomissat un gos potencialment perillós 
que tenia conductes totalment incíviques per culpa del propietari i s’ha atès una nena de 
set anys que havia estat atacada per un gos que anava deslligat. Indica també que un 
15% de les multes tenen a veure amb animals no censats o amb gossos dins de parcs 
infantils. 

La senyora Ariadna Aparició Baró, del GMDCUP-PA, comenta que, com fan des de fa 
mesos, només participaran al Plenari durant el discurs de les conselleres i que després 
marxaran, perquè res del que passa en el Plenari és vinculant. 

D’altra banda, per transparència, informa que aquest any les cincs sessions sense 
capacitat decisòria del Consell costaran 385.000 euros. Tanmateix, recorda que la CUP 
no li costarà res, perquè com que marxen a mig plenari no cobren les dietes, que mai les 
han volgudes. 

Seguidament, recorda al Districte que a l’inici de la legislatura el veïnat del Guinardó va 
expressar a l’equip de govern el seu desacord amb el funcionament no democràtic de 
l’equipament municipal del Mas Guinardó. Afegeix que en la presentació d’Ada Colau al 
barri es va assegurar que desobeirien lleis injustes, tanmateix, que actualment no són 
capaços ni d’exigir que s’apliquin lleis justes. 

En aquest sentit, diu que l’any 2007 el Districte, amb la regidora d’Iniciativa per Catalunya 
Verds al capdavant, ara membre de Barcelona en Comú, va signar un conveni en què 
s’atorgava l’ús exclusiu del 30% de l’espai a l’Associació de Propietaris i Veïns Mas 
Guinardó per un període de vint anys i la representació permanent als òrgans de govern 
amb set vots, mentre les altres entitats en tenen només un, la qual cosa deixa en mans de 
l’associació el control absolut de l’equipament. A més, destaca que el que havia de ser un 
local per a petanca s’ha convertit en un bar obert permanentment al públic, altres 
despatxos i magatzem, i que cal ser soci per utilitzar els tres bucs d’assaig de música. 

Així mateix, manifesta que després de diverses reunions de treball per intentar canviar 
aquesta situació i fer un nou pla d’usos, ha sigut impossible arribar a un acord, atès que 
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l’Associació de Propietaris i Veïns no ha volgut renunciar a cap dels seus privilegis i el 
Consell del Districte els ho ha permès, per tant, s’han tallat les converses. Assegura que 
han fet diverses instàncies, reclamacions a la bústia de veu i, fins i tot, han escrit cartes a 
l’alcadessa, però que no han aconseguit resultats. 

Manifesta que actualment la Comissió Gestora del Mas Guinardó continua tenint membres 
no elegits i que el pla d’usos que havia de retornar el casal a la ciutadania, que és qui el 
paga, està encallat pel funcionament antidemocràtic i excloent de l’equipament. Es queixa 
que després de nou mesos de la licitació del bar, no s’ha tancat el bar de la petanca, que 
continua obert servint begudes i tapes a preus de consumicions de mercat, sense pagar 
lloguer ni subministraments, i que els bucs d’assaig encara els continua utilitzant 
exclusivament l’Associació de Propietaris i Veïns.  

D’altra banda, recorda la mala gestió i la manca de transparència en el concurs públic de 
l’Escola Municipal de Música Can Fargues i la del bar legal del mateix Mas Guinardó. 

En aquest sentit, reclama al Districte i a l’Ajuntament de Barcelona que compleixin els 
seus compromisos, que democratitzin la governança i que retornin a la ciutadania els 
espais que li corresponen. 

També acusa el Districte de mirar cap a un altre costat, atès que durant el 2017 i el 2018 
no s’ha fet res per garantir una gestió transparent i justa. 

En darrer lloc, manifesta que governar és prendre partit, i que espera que aquesta qüestió 
no sigui una mostra més de la política d’equidistància i de no sortir de la zona de confort 
que acostuma a fer Barcelona en Comú. 

El senyor Manual Conde García, del GMDPPC, en primer lloc, desitja a la Regidora 
Mercedes Vidal que es recuperi ben aviat. 

Tot seguit, exposa que un dels temes que preocupa més el veïnat del Districte és la 
inseguretat, que surt a cada consell de barri. Tanmateix, afegeix que el seu grup valora la 
tasca que fan la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, però retreu que el Govern 
decidís no convocar places el 2016, la qual cosa significa que fins al juny d’aquest any no 
seran operatius els nous efectius a Barcelona i al Districte. 

Així mateix, assenyala que des que Barcelona en Comú va entrar al Govern els delictes, 
sobretot furts i robatoris, s’han anat incrementant, mentre que la tendència el 2012 era a 
la baixa. Per això, demana quines mesures pensa adoptar l’equip de govern. 

Pel que fa al Bloc 17, apunta que ha costat 1 milió d’euros, més el que caldrà invertir en la 
rehabilitació. En aquest sentit, reclama al Govern que deixi de comprar i cedir edificis i 
equipaments a grups radicals que els són afins, com ara Arran. Reitera que consideren 
aquestes cessions una burla a les entitats socials i de barri que paguen un lloguer per 
desenvolupar les seves activitats. 

Tot seguit, pregunta que si tant els agrada comprar que per què no compren l’edifici Torre 
del Moro o Torre Mas Enric, que estan en molt mal estat, o rehabiliten el palau d’Alfarràs. 

També demana que proporcionin un local a Ràdio Horta, que és dels pocs o l’únic mitjà de 
comunicació que ofereix informació plural de les activitats que es fan al Districte. 
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Quant a la cobertura de la ronda de Dalt, recorda que fa un any el seu grup va reclamar a 
l’Ajuntament que augmentés el pressupost per tirar endavant el projecte ja consensuat 
amb el veïnat, però que el Govern de la ciutat ha volgut enganyar els veïns i veïnes dient 
que era competència de l’Estat, quan l’Estat té competència a la ronda Litoral només. 

D’altra banda, afirma que s’ha incrementat el nombre d’habitatges ocupats a molts barris 
del Districte, per això, acusa l’Ajuntament de no fer res i li torna a demanar que creï 
l’oficina antifrau i antiocupes per assessorar les persones que tinguin algun problema 
relacionat amb aquesta qüestió. Així mateix, conclou que per sort al Congrés dels Diputats 
es va aprovar una proposta impulsada pel Col·legi d’Advocats en aquest sentit i que el 
Partit Popular hi està treballant intensament perquè s’elabori una llei efectiva contra les 
ocupacions i doni suport als propietaris perquè puguin recuperar ràpidament els seus 
habitatges. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, en primer lloc, felicita la Regidora 
Mercedes Vidal. 

En segon lloc, recorda que el seu partit el juliol passat va impulsar una declaració 
institucional respecte al fibrociment treballada amb les organitzacions i els col·lectius 
representatius de les persones afectades, per tant que esperen que el Districte d’Horta-
Guinardó estigui lliure d’amiant al més aviat possible. 

Quant al Turó de la Rovira, pregunta si tenen prevista alguna actuació per solucionar els 
problemes d’incivisme, ampollots i sorolls als búnquers que ha denunciat el veïnat.  

Tot seguit, demana quina és la línia de treball del Govern del Districte pel que fa al camp 
de futbol de Sant Genís, atès que té uns horaris molt limitats i problemes de 
funcionament.  

Respecte al tema de l’educació, afirma que gràcies al prec del Partit Socialista a la 
Comissió d’Educació de l’ Ajuntament es començaran les actuacions a l’Escola Estel del 
Guinardó. A més, demana informació sobre les obres pendents a altres escoles, sobre les 
escoles bressol d’Horta-Guinardó i La Teixonera, i què estan fent per reubicar els infants 
de l’escola bressol El Petit Príncep Blau de cara al curs vinent. 

Pel que fa a mobilitat, diu que el veïnat del Districte es queixa que s’eliminen places 
d’aparcament per fer carrils bici, i sense oferir cap alternativa. Subratlla que el seu partit 
està d’acord que cal potenciar el transport sostenible i saludable, però no en detriment de 
les places d’aparcament. Així mateix, afegeix que a Barcelona estan apareixent molts 
carrils bici sense cap consulta veïnal ni cap criteri. 

Quant a la ronda de Dalt, manifesta que va ser el Partit Socialista que va proposar els 
15 milions d’euros per al tram que s’està cobrint actualment, però que no és suficient, com 
també creuen les cinc associacions de veïns i veïnes. Afegeix que Barcelona en Comú és 
l’únic grup que no va votar a favor de tirar endavant el compromís per al cobriment de la 
ronda de Dalt al Ple de l’Ajuntament. 

Respecte a altres inversions, pregunta en quina situació es troba el projecte de la Clota 
Conservació, pel qual s’ha reduït el pressupost un 25%. També demana en quin punt està 
el projecte de la piscina als jardins del Baix Guinardó. Així mateix, vol saber què passa 



 
 
 

7 

amb l’escola bressol de la Teixonera, les placetes i el bus de Montbau, el projecte de 
millores de la Font del Gos i la plaça de l’Esvoranc del Carmel. 

D’altra banda, pregunta quan es portarà a terme el Pla de barris i quin calendari hi ha 
previst per a la construcció dels aparcaments a Tous i a Rodrigo de Maeztu. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, en primer lloc, desitja una ràpida 
recuperació a la Regidora. 

Quant a la ronda de Dalt, diu que el Govern realment fa el que vol i no té en compte el 
veïnat. A més, manifesta que posen l’excusa que no hi ha pressupost per fer noves 
inversions per al cobriment de la ronda de Dalt, però que, en canvi, l’any passat es van 
gastar 18 milions d’euros en parquímetres. 

Sobre la remodelació del Casal de Barri Pirineus, de Can Baró, assenyala que s’ha 
informat primer persones del barri i entitats que no s’executarà l’obra que no pas la 
comissió gestora del casal. Així mateix, pregunta per què sent una actuació ja prevista i 
explicada s’ha desviat el 100% del pressupost a la construcció del casal de barri del 
Carmel, quins criteris s’han aplicat i qui és el responsable polític d’això. 

Tot seguit, exposa que no estan en contra de la patrulla específica de la Guàrdia Urbana 
que ha de vetllar per la neteja vinculada als gossos, no obstant això, sí que s’oposen a 
com es criminalitza el col·lectiu de persones que tenen gos. En aquest sentit, diu que cal 
considerar que la neteja de la ciutat és responsabilitat de tothom qui utilitza l’espai públic. 

Quant a mobilitat, manifesta que la regidora del Districte havia dit que el 2017 hi hauria 
bus de barri a Montbau, però que encara no hi és. També demana quina previsió hi ha per 
a l’àrea verda del barri del parc de la Vall d’Hebron, que el veïnat fa temps que la reclama. 

Seguidament, diu que gràcies a la lluita veïnal, el barri del Guinardó tindrà un casal de 
gent gran a Torre Garcini. 

Pregunta com és que no ha estat possible presentar al Districte una declaració 
institucional contra el feixisme quan a l’Ajuntament es va aprovar. Demana per què el 
Govern s’ha negat a subscriure aquesta declaració a favor de Guillem Agulló, un jove 
antifeixista assassinat fa vint-i-cinc anys a València. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, felicita la regidora i també el veïnat del 
Guinardó, que celebra la festa major. 

Tot seguit, apunta que l’informe que han presentat és més aviat una llista d’actuacions 
que no pas unes respostes a les reivindicacions veïnals, cosa que és una constant a cada 
ple.  

També manifesta que el seu grup està preocupat per la situació del Districte tant en 
l’àmbit social com econòmic i polític. En l’àmbit social, assenyala que els indicadors 
continuen estant per sota la mitjana de la ciutat i alguns fins i tot estan empitjorant.  

En l’àmbit econòmic, pensa que s’estan perdent oportunitats i critica que per part del 
Govern no hi hagi una política ambiciosa d’atracció de nous punts de creació de riquesa i 
treball, que l’únic que es va presentar és un pla de desenvolupament econòmic del 
districte que no cobreix les necessitats del barri i que es basa sobretot a promocionar 
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l’economia social i solidària i la creació d’un coworking municipal, del qual només se’n sap 
la ubicació. En aquest sentit, destaca que caldria treballar per promocionar Horta-
Guinardó com a punt d’atracció d’institucions i empreses. 

En l’àmbit polític, posa de manifesta que hi ha una pèrdua de confiança del veïnat envers 
el Govern del Districte i un increment notable del descontentament per la seva gestió, que 
moltes de les demandes i les reivindicacions veïnals no obtenen una resposta clara ni 
tampoc solucions. Afegeix que cal un govern que tingui un pla B per al Districte i que doni 
explicacions concretes i transparents a les demandes veïnals, és a dir, un govern honest, 
un ajuntament que lideri projectes de ciutat al Districte, que aprofiti oportunitats 
econòmiques, que afronti els problemes d’habitatge, de seguretat, etc.  

En aquest sentit, indica que Can Baró és un exemple clar de la manca de projecte per al 
Districte i per als barris, atès que el Govern no té un projecte integral, ni hi ha voluntat 
política de fer-lo. Exposa que és un barri poc poblat, amb una orografia complicada, amb 
problemes de salut derivats de l’exposició del veïnat a les antenes i que té una afectació 
urbanística important, i que l’únic que ha fet l’equip de govern en els tres darrers anys són 
algunes actuacions puntuals i obrir alguns expedients. Afegeix que els veïns i veïnes es 
van assabentar que es volien construir cinc grans blocs per reallotjar els afectats de la 
zona de la pista poliesportiva, i es van organitzar per intentar conservar l’únic punt de 
trobada i esportiu del barri. Després, el Govern va retirar el projecte i la zona continua 
amb una afectació indefinida. A més, indica que no cal oblidar que persisteixen els 
problemes de massificació de visitants a la zona. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, en primer lloc, desitja una ràpida 
recuperació a la Regidora i adreça unes paraules en record dels presos polítics. 

Quant a la cobertura de la ronda de Dalt, afirma que és un projecte que s’està fent a 
batzegades i que no té el consens veïnal, al contrari del que va endegar el Govern 
anterior que sí que recollia les demandes veïnals. En aquest sentit, critica que Barcelona 
en Comú hagi trencat el consens que hi havia, perquè era un projecte en el qual es va 
treballar molt i s’hi van esmerçar molts recursos. 

Seguidament, diu que està molt bé parlar de jardins, d’horts, etc., però que a Horta-
Guinardó el que falta són habitatges, i és un problema sense resposta per part del 
Govern. Explica que l’endemà es farà el recompte de les persones sense llar que hi ha a 
la ciutat, que cada vegada en són més. Per tant, demana accions per evitar-ho, com ara 
habitatges d’emergència, mesures de protecció, etc. 

Quant al Turó de la Rovira, diu que a part del fibrociment caldria parlar també dels 
afectats urbanístics, perquè no es poden fer planejaments que condicionin la vida del 
veïnat i que després de tres anys no s’hagi avançat res del planejament del Tres Turons. 
Comenta que a inici de mandat es van comprometre a donar solucions i de moment no 
arriben. 

També apunta que al Districte cada vegada hi ha més edificis en risc, com ara la Torre del 
Moro o el Palau d’Alfarràs. En aquest sentit, celebra que l’Ajuntament hagi comprat Torre 
Garcini. A més, esmenta que hi ha una suspensió de llicències a Horta, a Can Baró i a 
Font d’en Fargues, per això demana quin és el capteniment del Govern municipal 
respecte a aquestes mesures de protecció, perquè no sigui després massa tard per 
defensar el patrimoni. 
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Respecte a mobilitat, esmenta que cal facilitar urgentment espai públic d’aparcament al 
veïnat de la Vall d’Hebron, calen millores en el transport públic per als veïns i veïnes de la 
Font del Gos i cal que compleixin d’una vegada el compromís de fer arribar el bus de barri 
a Montbau. 

El conseller tècnic, en primer lloc, critica el cinisme d’alguns grups, perquè es dediquen a 
demostrar preocupació de manera absolutament retòrica i en el Congrés, que és allà on hi 
ha les competències d’habitatge, es dediquen a veure qui desnona més ràpid la gent que 
s’ho passa malament en comptes d’anar a l’arrel del problema i intentar que l’habitatge 
sigui un bé social i no de mercadeig. Assegura que l’Ajuntament és l’Administració pública 
amb menys competències en matèria d’habitatge i és la que més està fent en relació amb 
la seva capacitat. 

D’altra banda, afirma que és surrealista que el Grup Demòcrata faci proselitisme del 
recompte de persones sense llar quan la política social que aplica allà on governa és 
pagar bitllets de tren cap a Barcelona a les persones que necessiten ser ateses, segons 
informacions del 3/24. A més, afegeix que els recomptes són públics, a diferència del 
mandat anterior. 

Tot seguit, defensa que no és cert que en la qüestió de la Ronda s’estigui actuant sense 
consens i reitera que els 15 milions no surten del PSC, sinó que són fruit d’un acord entre 
el Govern de Barcelona en Comú i el PSC amb Esquerra Republicana, i amb l’abstenció 
de la CUP. Indica que s’ha començat l’obra per la zona en què hi ha acord de tothom que 
s’ha de cobrir, i que aquest fet no condiciona el futur projecte de cap de les opcions. Així 
mateix, assegura que encara que s’incrementés la partida, hi ha un seguit de 
condicionants tècnics i de licitacions que fan impossible arribar a construir tot el que es 
demana, cosa que els grups desconeixen. 

A continuació, esmenta altres actuacions que s’estan fent en l’àmbit del Pla de barris, com 
ara arranjaments a la Casa Teixonera per millorar el servei que dona a les entitats del 
barri i les obres de millora de la sala annexa del centre cívic Casa Groga. 

Quant a patrimoni, reitera que és un tema molt important per al Govern i que ha quedat 
demostrat amb la compra de Torre Garcini i del Bloc 17 i amb el fet que ha suspès 
llicències per fer un pla de protecció del patrimoni. 

La senyora Aparicio lamenta que gairebé no s’hagi respost la qüestió del Mas Guinardó. 
Retreu al conseller del Partit Popular que quan parla d’inseguretat al barri s’oblidi de parlar 
dels atacs feixistes, els responsables dels quals acostumen a ser persones properes a 
partits d’extrema dreta i a portar braçalets amb la bandera espanyola. 

Seguidament, recorda al conseller del PDeCAT que els desnonaments exprés no ajuden 
gaire a la situació de manca d’habitatge i que amb els diners que es gasten en els plens i 
els consells de barri dels diferents districtes potser es podrien resoldre molts problemes 
d’habitatge. 

El senyor Conde assenyala que no pensa perdre el temps contestant a la CUP. 

En primer lloc, pregunta per què la Guia Fiscal 2018 està redactada només en català quan 
hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avala que també 
hauria d’estar en castellà. 
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En segon lloc, demana per quin motiu està paralitzat el carril bici del carrer Camèlies. 

En tercer lloc, vol saber per què no li contesten les preguntes sobre el PEUM del carrer 
Aiguafreda. 

A continuació, reitera al conseller del PDeCAT que no són presos polítics, que són polítics 
que són a la presó preventivament pels seus actes i no per la seva ideologia. 

La senyora Carmona indica al conseller tècnic que una de les condicions del Partit 
Socialista quan va entrar al Govern de Barcelona en Comú van ser els 15 milions d’euros 
per a la cobertura de la ronda, i que si han votat en contra dels pressupostos és perquè el 
seu grup va tornar a proposar 15 milions més i el Govern no ho va acceptar. 

Quant al Pla de barris, manifesta que el veïnat estan desesperat, que després de tres any 
d’estudis i de creació d’expectatives no s’ha fet res. Afegeix que la recentralització del pla 
fa que costi que arribi la informació als districtes, i que és molt complicat trobar les 
partides pressupostàries dels diferents punts de les línies d’actuació de qualsevol pla de 
barri. 

Conclou que hi ha un problema greu de gestió i que no es fa arribar ni als grups ni al 
veïnat cap convocatòria, ni tan sols per fer un mínim seguiment de cadascun dels plans. 

El senyor Barahona denuncia que els veïns i veïnes fa tres anys que esperen la 
marquesina a la parada del bus 185 a la Font del Gos, que les fonts decoratives de color 
del parc de les Rieres d’Horta fa mesos que no funcionen o que encara no s’ha canviat el 
nom dels jardins del Baix Guinardó, tot i que es va aprovar a finals de l’any passat, i 
l’aigua del llac continua verda malgrat l’any anterior es va fer una inversió de milers 
d’euros. 

En darrer lloc, informa que el 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia i expressa el rebuig del seu grup a 
qualsevol discriminació o violència cap a les persones d’aquests col·lectius. Reafirma el 
seu compromís perquè el Districte es personi com a acusació en aquells casos 
d’LGTBIfòbia que es produeixin. 

El senyor Ortiz reitera que en el darrer consell de barri es van assabentar que es 
paralitzaven les obres al casal de barri Pirineus i que no es va donar una explicació clara 
del perquè. Per aquest motiu, pregunta si hi té alguna cosa a veure la compra d’altres 
edificis al Districte. 

Quant al tema de les incidències recurrents en els ascensors i les escales mecàniques al 
Guinardó, la Vall d’Hebron i al Baix Guinardó, reclama que es millori el funcionament 
d’aquests elements de mobilitat immediatament, que és un servei de primera necessitat 
per al veïnat i no poden esperar a la licitació del nou contracte de manteniment. 

En aquest sentit, diu que no es pot dir, com ha dit el Govern, que aquest és un problema 
relativament menor perquè el temps que estan parades aquestes instal·lacions és molt 
inferior a les hores que funcionen correctament, atès que suposa un problema molt 
important per a molta gent, que no és com l’autobús, que si a algú se li escapa, pot agafar 
el següent. 
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Finalment, quant a la convivència en el Districte, insta el Govern municipal que mantingui 
la neutralitat política i retiri la pancarta de la façana de la seu del Districte. 

El senyor Puelles diu al conseller tècnic que no els donin lliçons sobre Torre Garcini, 
perquè el Govern anterior es va trobar una llicència de demolició que van haver 
d’esmenar. 

Respecte al Pla de barris, apunta que ells ja van denunciar que estava infradotat, que el 
temps els dona la raó, perquè no es tiren endavant les gran inversions. Assegura que el 
veïnat també té aquesta sensació i a cada consell de barri i a cada audiència es queixa 
que no es fan les actuacions previstes. 

D’altra banda, manifesta que el Govern ha tingut onze mesos per parlar de la suspensió 
de llicències i sobre el PEUM que es va endegar. Per això, esperava que a la darrera 
Comissió d’Ecologia presentessin un document amb les accions previstes. Conclou que 
estan posant en risc el patrimoni, atès que només queda un mes i mig perquè finalitzi el 
període de suspensió de llicències. 

Pel que fa a mobilitat, afirma que el Govern està ajornant una sèrie d’actuacions i que 
arribarà el final del mandat i no s’haurà executat cap projecte concret. 

Finalment, pregunta si hi ha previst que comenci alguna obra pel que fa a habitatge públic 
de lloguer, escoles bressol o instituts. 

El conseller tècnic diu al senyor Puelles que cal anar amb compte amb les afirmacions 
que es fan, perquè la llicència va seguir tota la tramitació i era d’obligat compliment donar-
la. 

Respecte al Pla de barris, respon també al senyor Puelles que la Generalitat hauria de 
tornar a obrir les convocatòries, que es de les primeres coses que es van eliminar quan el 
seu grup va entrar al Govern de Catalunya. 

Finalment, reitera que al Congrés es barallen per veure qui desnona més ràpid i lamenta 
que la Generalitat subhasti habitatges que els arriben d’herències sense testador al millor 
postor en comptes de destinar-los a lloguer social o a entitats d’atenció a la ciutadania, 
com van dir que farien. 

d) Mesures de govern 

No n’hi ha.  

C) Part decisòria 

a) Propostes d’acord 

5. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació dels 
establiments comercials destinats a venda d’articles de record o souvenir a la 
ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal 



 
 
 

12 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, en 
primer lloc, diu que li hagués agradat poder contestar algunes qüestions plantejades en el 
punt anterior, però que pel format del Consell no és possible. 

En segon lloc, informa que l’objectiu del Pla especial d’ordenació urbanística és la 
regulació de la implantació, l’obertura i l’ampliació dels establiments comercials destinats 
a la venda d’articles de record en el terme municipal de Barcelona per protegir el paisatge 
urbà, els entorns urbans d’especial interès, el patrimoni arquitectònic i monumental i el 
dret dels residents dels diversos entorns de l’impacte negatiu d’aquests establiments. 

Afegeix que el pla té quatre grans línies que són l’ajust dels perímetres i entorns d’àmbit 
vigents, l’ampliació de perímetres d’especial protecció, la concreció dels àmbits dels 
edificis catalogats com a béns culturals d’interès nacional, i l’actualització i clarificació de 
la normativa vigent. 

Seguidament, mostra unes imatges que reflecteixen la situació amb l’ordenació actual i 
com quedaria amb les noves propostes. Apunta que al Districte d’Horta-Guinardó la zona 
afectada és la dels entorns de l’Hospital Sant Pau. 

El senyor Manual Conde García, del GMDPPC, manifesta que el seu grup s’abstindrà per 
les al·legacions que ha fet a nivell municipal respecte a la justificació de l’ampliació de 
l’àmbit de prohibició d’aquests establiments, a l’increment d’inspeccions a les botigues 
que incompleixen el límit del 20% màxim d’articles de record i a la quantificació dels 
comerços ja existents dins l’àmbit. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, informa que el seu grup també 
s’abstindrà perquè es vol mirar el pla amb deteniment i presentar les al·legacions 
pertinents per intentar millorar-lo. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, comunica que el seu grup també 
s’abstindrà, perquè malgrat que segurament és una eina necessària, no veuen del tot clar 
l’afectació a la zona del Baix Guinardó i s’ho volen estudiar. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, manifesta que el seu grup entén que cal 
abordar els problemes derivats del turisme al territori, tanmateix, pensa que a la zona del 
Baix Guinardó no hi ha una pressió turística tan gran que motivi prendre una mesura tan 
excepcional. 

A més, subratlla que voldrien tenir més dades estadístiques relatives al nombre de 
turistes, el traspàs de comerços, etc. Per tant, apunta que faran al·legacions. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, també diu que s’abstindran a 
l’espera de com queda definitivament a nivell municipal. 

Tot seguit, demana que a part de tractar el tema de la millora del transport públic a la zona 
del Parc Güell, es treballin temes com el tipus de producte de record. 

Finalment, reclama que resolguin el tema del «top manta», perquè suposa un greu 
perjudici per als comerciants que paguen els impostos corresponents. 
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El senyor Valls dona les gràcies als grups pel seu posicionament de vot. Assegura que 
s’estudiaran totes les al·legacions. Reitera que l’objectiu del pla és sobretot ordenar els 
establiments d’articles de record. 

S’aprova per majoria simple. 

6.  Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2018 a 
l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya –AFANOC – 
i a la Sra. Ana González, de l’AV d’Horta, de conformitat amb allò disposat a l’art. 
17 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat 
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en la sessió celebrada el dia 29 
de juny de 2012 

El president diu que llegirà la proposta i després passarà la paraula a la senyora Ana 
González i als representants de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya. 

«Proposta del Districte d’Horta-Guinardó a la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona 
per a la llarga trajectòria de compromís social i lluita veïnal al barri d’Horta i al Districte a la 
senyora Ana González Iglesias. 

»L’Ana és una catalana, ciutadana d’Horta i de Barcelona, nascuda a La Penilla del 
Cayón, a Cantàbria, el 6 de febrer de 1935. Amb catorze anys arriba a Barcelona amb la 
mare i s’instal·len a viure en un dels pisos del primer bloc construït al carrer Fàtima, al 
barri d’Horta. Als divuit anys, en una visita a sa germana a l’hospital, coneix a qui avui 
serà la seva parella per tota la vida, el Gregori Jiménez. Es van casar quatre anys més 
tard i es van comprar un modest pis al barri, al carrer Coimbra, i junts van tenir un fill i una 
filla. 

»L’Ana i el Gregori, el Gregori i l’Ana podien canviar el costat, però sempre anaven junts 
de la mà. Van fer barri i es van polititzar contra la dictadura de Franco. Militants del PSUC 
des de la clandestinitat i compromesos amb la seva classe i el seu barri, van treballar des 
dels inicis a l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta. Junts van ser mereixedors del Premi 
Horta-Guinardó. El Gregori ens va deixar malauradament el desembre del 2012, però 
l’Ana o l’Ana ha seguit el seu camí sense ell. 

»Moltes han estat les lluites de l’Ana, individuals i col·lectives, entre d’altres: la 
reivindicació de l’enllumenat dels carrers, la construcció veïnal del parc de l’Amistat, la 
demanda de l’escola pública a Horta, el Mare Nostrum, la recuperació del patrimoni com a 
equipaments per a la ciutadania, primer amb el centre cívic del barri, el Mates i Ramis, i 
després a Can Mariner i Can Fargues, el treball per als nous espais públics, el parc de la 
Unitat, el de les Rieres d’Horta, a la plaça Botticelli, la defensa convençuda d’equipaments 
necessaris com la sala de venopunció de l’Hospital de la Vall d’Hebron, el centre integral 
per a persones sense sostre o Centre de justícia de menors a Can Llupià, la reclamació 
d’una mobilitat sostenible amb l’oposició encara vigent al túnel d’Horta i la millora del 
transport públic, la vigilància sobre els assumptes de salut del barri vetllant pel bon 
funcionament del CAP i per la sensibilitat i serveis de l’Hospital de la Vall d’Hebron, el 
treball solidari al menjador del Caliu, la constant participació a l’activitat ciutadana del 
Districte d’Horta-Guinardó, i en general el seu compromís per un món millor. 
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»L’Ana, com sempre, des de la vocalia de Salut de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta, 
segueix al peu del canó interpel·lant els veïns, exigint a les administracions, compromesa 
amb el seu Districte i amb el seu barri i amb la ciutat. I aquí el nostre reconeixement.» 

La senyora Ana González Iglesias, en nom propi, dona les gràcies als que l’han 
proposada i als que l’han acceptada, i manifesta que ha estat una sorpresa molt 
agradable que no s’esperava al seus vuitanta-tres anys, que ja estava molt contenta amb 
el Premi d’Horta-Guinardó, que és en l’àmbit en què s’ha mogut. 

El president agraeix la feina que fa al Districte a l’ Associació de Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) i en fa una presentació. 

«Va ser constituïda l’any 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat 
d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquells nens i nenes, i 
incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil. 

»L’AFANOC ha desenvolupat des de la seva creació una important tasca en àmbits molt 
diversos al voltant de les necessitats que tenen les famílies quan un infant és diagnosticat 
de càncer. Necessitats molt diverses que afecten tant el nen o la nena com els pares, les 
mares, els germans, les germanes, els amics, l’escola. La realitat que es van trobar el 
1987 no es corresponia amb les necessitats que es generaven amb aquesta malaltia de 
llarga durada i de pronòstic incert: estades molt llargues en espais que no estan preparats 
moltes vegades, o no estaven preparats, per a nens i nenes ni per als seus 
acompanyants; famílies desplaçades lluny de les seves cases sense un lloc on anar, on 
reposar, on descansar; cap suport psicològic per afrontar les etapes del tractament; falta 
d’estímuls per als infants; absència de planificació en l’escolarització; manca d’informació 
de la malaltia. En resum, les famílies se sentien sense el suport i l’aixopluc de ningú. 

»En un principi els familiars van començar organitzant grups d’ajuda mútua, grups de dol, 
grups de recerca d’informació de la malaltia i van començar a consolidar-se en un petit 
grup de voluntaris molt actius. A mesura que l’entitat s’anava consolidant i creixent es va 
veure la necessitat de professionalitzar l’associació amb un equip multidisciplinari. La seva 
vinculació per tots nosaltres coneguda amb el barri de Montbau, tant per la ubicació d’un 
dels seus projectes estrella, la coneguda Casa dels Xuklis, com per la relació de 
l’AFANOC amb l’Hospital de la Vall d’Hebron, que tots coneixem molt bé, i l’arrelament 
d’un projecte de cura dels infants malalts de càncer, així com dels germans i les germanes 
i dels progenitors. Un projecte que acompanya les famílies en moments molt, molt difícils. 

»L’AFANOC té un projecte fonamental de cura, i a més a més ho fa d’una manera 
relacionada amb l’entorn, cosa que ha fet que enguany aquest Consell Plenari del 
Districte hagi pensat que són mereixedors d’aquesta Medalla d’Honor de la ciutat.» 

La senyora Rosa Casals, en nom de l’ AFANOC, diu que el president ha fet una biografia 
perfecta de l’associació, que realment eren un grup de pares i mares que van lluitar molt 
perquè l’Administració els deixés fer la tasca que es proposaven, que era acompanyar les 
famílies durant tot el procés de la malaltia. 

Explica que van començar en un local molt petit a Gràcia, on es van sentir molt acollits. 
Comenta que fer la Casa dels Xuklis va crear molta expectativa a tothom, i agraeix el 
suport del veïnat, d’en Narcís i de l’Associació de Veïns i Veïnes, per tirar endavant molts 
projectes, sobretot la casa. Apunta que treballen tant a la part maternoinfantil de la Vall 
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d’Hebron com a Sant Joan de Déu, que són els dos hospitals de referència. Afegeix que 
es pensen quedar molt de temps al Districte. 

Finalment, dóna les gràcies per haver-los tingut en compte a l’hora d’atorgar la medalla 
d’honor de la ciutat. 

El president els dóna l’enhorabona i assenyala que les persones i entitats que dediquen el 
seu temps i esforç a la col·lectivitat mereixen un reconeixement, i que una de les maneres 
que té de fer-ho l’Ajuntament és atorgant les medalles d’honor. Subratlla que ho fan de tot 
cor, perquè les persones del Consell del Districte els coneixen i saben tot el que han fet i 
el que seguiran fent en el futur. 

S’aprova per majoria absoluta. 

b) Proposicions dels grups municipals 

No n’hi ha. 

c) Mocions 

No n’hi ha. 

D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Del Consell de Barri de Montbau: 

7.  Aprovar la iniciació d’un procés de treball i anàlisi de l’orografia del barri i dels 
recorreguts per a vianants al barri de Montbau, així com de les possibles 
actuacions de millora amb elements de facilitació com són ascensors, escales, 
rampes mecàniques o d’altres. Realitzar paral·lelament un procés participatiu de 
priorització veïnal de les diferents necessitats i propostes, preveient una 
possible consulta veïnal per acabar el procés. Establir dotació econòmica 
necessària per dur a terme aquest procés. Establir el compromís de presentar en 
el Consell de Barri de Montbau i al Consell Plenari del Districte del mes de març 
de 2019 el resultat d’aquest procés 

El president explica que l’habitual és que siguin els grups municipals que facin propostes 
per impulsar l’acció de govern, que després s’aproven o no. Tanmateix, diu que en aquest 
cas el proposant serà el Consell de Barri de Montbau, que segurament el senyor Tony 
Mateo ha trobat en algun reglament que això és possible. Per tant, apunta que presentarà 
la proposta el representant de l’Associació de Veïns de Montbau i els grups s’hauran de 
pronunciar. 

El senyor Tony Mateo, president de l’AV de Montbau, exposa que al Consell de Barri de 
Montbau del 10 d’abril de 2018 van acordar sol·licitar incloure un punt a l’ordre del dia del 
Consell Plenari del Districte relatiu a elaborar una proposta per resoldre les mancances 
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del barri en matèria d’accessibilitat i mobilitat, i que, a més, pogués acabar amb una 
consulta popular per decidir les mesures prioritàries. 

Seguidament, explica que Montbau és el barri més envellit de la ciutat, amb un 31,2% 
d’habitants de més de seixanta-cinc anys, no obstant això, lamenta que segueixen estan 
en darrer lloc quant a bus de barri, a casals de gent gran, a l’aplicació del projecte Radars, 
etc. En aquest sentit, demana quin percentatge d’inversió del Districte correspon a 
Montbau. 

Manifesta que no hi ha ni mercat ni supermercat i que el poc comerç que hi ha es troba a 
la part baixa del barri, igual que el metro i la majoria de transports, el CAP, Correus, etc. 
Diu que a Barcelona hi ha gairebé cent elements de mobilitat com ara escales 
mecàniques i que moltes són en el Districte d’Horta-Guinardó. 

Per aquest motiu, assenyala que en aquestes qüestions busquen la implicació de partits 
polítics, entitats veïnals i veïnat del barri, perquè creuen que cal que hi hagi un 
posicionament clar, un compromís ferm de totes les forces polítiques i un consens clar del 
veïnat en les mesures que es volen aplicar. 

Manifesta que la proposició pretén traslladar la urgència de resoldre els problemes de 
mobilitat i accessibilitat que té el barri i que garanteixi que no es posaran d’excusa 
impediments administratius, jurídics, formals o de procediment per anar allargant el 
projecte. D’aquesta manera, subratlla que volen assegurar que la part que entra avui per 
impuls i control, el 2019 o màxim el 2020, entri per la part decisòria, i en cas contrari, que 
l’oposició exigeixi que es compleixi el compromís adquirit. Reclamen un compromís real 
de terminis, calendari, inversió i impuls perquè el 2020 les decisions preses ja siguin una 
realitat.  

Tot seguit, llegeix la proposició. 

«Uno. Iniciar a partir de junio de 2018 un proceso de trabajo que analice la orografía del 
barrio y los recorridos de los vecinos de Montbau definiendo las posibles actuaciones de 
mejora de la accesibilidad mediante la colocación de ascensores, escaleras y rampas 
mecánicas u otras alternativas. 

»Segundo. Realizar en paralelo un proceso participativo de priorización vecinal 
identificando las diferentes necesidades y propuestas previendo, como se decidió en el 
Consell de Barri de Montbau, una posible consulta vecinal como conclusión. 

»Tercero. Establecer la dotación económica necesaria para sacar adelante este proceso, 
tanto desde la vertiente técnica como desde la vertiente de participación vecinal. 

»Y cuarto. Garantizar los siguientes plazos: mayo del 2018, apertura del proceso –hoy, 
aquí–; junio de 2018, aprobación del proceso participativo por el comité director; junio-julio 
de 2018, recogida de datos y contraste con las entidades vecinales; de septiembre a 
diciembre de 2018, proceso de participación vecinal; enero de 2019, retorno y cierre del 
proceso participativo; febrero del 2019, hacer público calendario, plan de inversiones y 
plazos de ejecución; febrero-marzo de 2019, presentación al Consell de Barri de Montbau 
y aprobación en el Plenario del Distrito.» 
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El president comenta que el que es votarà és el que consta a l’ordre del dia, que no 
coincideix exactament amb el que ha exposat el senyor Mateo en la seva intervenció. Per 
això, demana si tothom n’és conscient. 

El senyor Mateo aclareix que ell va transaccionar en certa manera la proposta amb 
Barcelona en Comú, però que ha pensat que no tenia sentit llegir-la i per això ha aportat la 
proposta recollida al Consell de Barri, que té certs matisos.  

El president deixa clar que el que es votarà és el text literal que ha llegit al principi. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, afirma que el seu grup votarà a favor de la 
proposta. En aquest sentit, posa de manifest que tots els grups l’haurien d’aprovar 
després de tants anys de reivindicacions i que Montbau hauria de tenir un pla de barris, 
perquè és un barri molt antic, que necessita inversions i pràcticament no se n’hi fan. 

Així mateix, afegeix que espera que el resultat de la consulta beneficiï el veïnat i que no 
passi igual que amb la ronda de Dalt. 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, dona les gràcies al senyor Tony Mateo 
per haver fet possible debatre per primer cop al Consell Plenari del Districte d’Horta-
Guinardó una proposta que venia d’un consell de barri. Insisteix que el PSC ha ajudat a 
elaborar les Normes de participació ciutadana perquè la ciutadania pogués tenir un paper 
més actiu i es poguessin parlar i debatre els problemes i les necessitats reals del veïnat. 

Seguidament, diu que el seu grup votarà a favor de la proposta, atès que pel PSC 
l’accessibilitat universal és una qüestió indispensable que millora la qualitat de vida de 
moltes persones, no només de la gent gran. A més, destaca que seran els col·lectius 
afectats els que decidiran les prioritats quant a rampes, escales, ascensors, etc. Així 
mateix, indica que no tindrien cap problema que es tingués en compte l’apreciació que ha 
fet el senyor Mateo sobre el fet que cal un calendari i una dotació pressupostària per al 
projecte.  

Finalment, diu que defensaran aquesta proposta en els terminis i calendaris que es vagin 
marcant. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, diu que votaran a favor de la proposta 
perquè la mobilitat és un dret bàsic que cal garantir, i més en un barri tan envellit com 
Montbau i que fa tant de temps que reclama solucions. 

D’altra banda, agraeix a l’AV de Montbau que s’hagin fet seva la norma de participació 
ciutadana i que hagin estat capaços d’impulsar aquesta iniciativa al Consell Plenari del 
Districte. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer lloc, dona l’enhorabona al Consell 
de Barri, a l’Associació de Veïns de Montbau i al veïnat per haver aprofitat el reglament 
per impulsar la iniciativa. 

Manifesta que donaran suport a la proposta i participaran en el procés per fer possible que 
el projecte tiri endavant, governi qui governi, perquè Ciutadans sempre ha mostrat el seu 
compromís amb l’accessibilitat i, per això, ha impulsat diferents iniciatives a favor del 
transport i de la mobilitat, entre d’altres. 
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Així mateix, indica que millorar l’accessibilitat és un repte global per la complexitat que 
suposa a vegades trobar-hi solucions, sobretot als barris amb orografia complicada, que 
també solen ser els que tenen una renda per càpita més baixa. En aquest sentit, afegeix 
que cal elaborar un pla amb consens i que contingui objectius, pressupost i terminis, 
perquè les millores en accessibilitat són una oportunitat de progrés per als barris. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, anuncia el vot favorable del seu 
grup. Argumenta que és una iniciativa que aprofita les noves eines de participació per 
portar al Consell Plenari una demanda molt necessària al barri de Montbau. Destaca que 
el que reclama la proposició és viable i que vetllaran perquè es duguin a terme les accions 
que conté. 

Finalment, felicita l’Associació de Veïns de Montbau per la feina feta. 

El senyor Joan Cela Ollé, del GMDBComú-E, en primer lloc, mostra el seu acord amb tot 
el que s’ha dit i felicita també l’AV de Montbau i el seu representant per la proposta. 
Afegeix que els fa una especial il·lusió que sigui Horta-Guinardó el primer districte en què 
es presenta una proposició d’aquesta mena. 

El senyor Mateo agraeix el suport dels grups polítics i demana que hi hagi un consens 
permanent per avançar en la qüestió d’accessibilitat i que tothom hi participi activament, 
per així aconseguir millorar el barri de Montbau. 

El president dóna l’enhorabona als proposants. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

8. Disposició de recursos suficients per a construir nous punts de càrrega elèctrica 
als barris 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, exposa que la contaminació 
atmosfèrica es considera el primer risc ambiental en el cas de la ciutat de Barcelona, amb 
efectes sobre la salut dels ciutadans i que, per això, cal proposar mesures per reduir la 
contaminació que puguin ser adoptades tant per operadors públics com privats. 

En aquest sentit, argumenta que el vehicle elèctric ajuda a disminuir les emissions de CO2 
i la contaminació acústica, però que el Districte d’Horta-Guinardó només té vuit punts de 
càrrega dels 350 que hi ha Barcelona, malgrat que és el tercer districte més extens, cosa 
que dificulta que la gent es plantegi utilitzar aquest tipus de vehicles. 

Per aquest motiu, proposa que el Districte d’Horta-Guinardó aporti els recursos suficients 
per construir nous punts de recàrrega elèctrica, que s’incorporin de manera habitual 
aprofitant obres de reurbanització i d’equipaments, i que la Comissió d’Ecologia en faci el 
seguiment. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia el vot favorable del seu grup, 
perquè està d’acord que cal promocionar el vehicle elèctric. 
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La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, indica que també votaran a favor 
de la proposta, perquè pensen que Barcelona ha d’apostar per la mobilitat elèctrica. 

Assenyala que hi ha una mesura de govern del 14 de març del 2018 que inclou una 
diagnosi de la situació, però que no preveu el cost i la planificació per dur a termes les 
accions corresponents. Per tant, diu al Govern que a part d’una declaració d’intencions 
calen mesures concretes pel que fa a aquesta qüestió. 

Finalment, considera positiu que es revisi cada dos anys la mesura de govern, atès que la 
tecnologia avança molt ràpidament, més que les administracions. Per tant, creu que la 
mesura de govern s’ha de prendre seriosament si no es vol que tots els compromisos i 
estratègies d’adaptació i mitigació del canvi climàtic no siguin només una eina de 
propaganda política. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, apunta que votaran a favor de la 
proposició, perquè pensen que l’Administració ha d’incorporar en el seu ADN la protecció 
mediambiental. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, diu que el seu grup sempre votarà a favor 
de qualsevol iniciativa que ajudi a protegir el medi ambient. Afirma que l’impuls de la 
tecnologia elèctrica en el transport serà un revulsiu i ajudarà a millorar la mobilitat a la 
ciutat. 

El senyor Fernando Marín Blanco, del GMDBComú-E, afirma que és una proposta 
encertada perquè va encaminada a reduir la pol·lució i aposta per un model de ciutat 
sostenible i més habitable. En aquest sentit, informa que el Govern té previstos fer tres 
punts de recàrrega més al Districte. 

El senyor Puelles dona les gràcies als grups pel suport a la proposició. D’altra banda, 
subratlla que si es mira el plànol de punts de recàrrega es veu de seguida on és el centre i 
on és la perifèria i que, per tant, està bé que des del Districte s’intenti corregir aquesta 
situació. 

Afegeix també que al Districte hi ha molts edificis que no disposen d’aparcament soterrani, 
per la qual cosa si es vol que els usuaris es comprin vehicles elèctrics cal que hi hagi una 
xarxa viable i pública de punts de càrrega. 

S’aprova per unanimitat. 

Del Grup Municipal de C’s: 

9. Creació d’una mesa sectorial de l’habitatge i que es convoqui abans del proper 
Plenari del Districte 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer lloc, informa que hi ha hagut una 
transacció i que s’ha canviat «mesa sectorial» per «espai específic de treball». 

Tot seguit, exposa que un dels problemes més importants del Districte és el tema de 
l’habitatge, per la dificultat d’accedir-hi, la manca d’habitatges de lloguer, la manca de 
pisos socials, l’infrahabitatge, l’augment de les ocupacions, els desnonaments, etc. Per 
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tant, assegura que pel seu grup és important que es faci un seguiment del parc de 
l’habitatge i es promoguin les accions pertinents per resoldre aquesta problemàtica. 

Per aquest motiu, proposa que al Districte es constitueixi un espai de treball específic per 
a qüestions d’habitatge, com ara els projectes i els tipus d’allotjaments impulsats per 
l’Ajuntament, el compliment del Pla del dret a l’habitatge 2016-2025, entre d’altres. Afegeix 
que s’hauria de convocar abans del proper Ple del Districte i que hauria d’estar integrat 
per l’Administració, les entitats veïnals i socials, professionals i els partits polítics. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia que s’abstindran per qüestions de 
forma, atès que el Grup de Ciutadans es va posar al costat de Barcelona en Comú votant 
a favor del Pla de l’habitatge 2016-2025. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, diu que votaran a favor de la 
proposta, que estan a favor dels espais específics de treball i de participació. 

Així mateix, manifesta que l’alcaldessa va prometre que s’aturarien els desnonaments i no 
ha sigut així, que hi ha molts casos d’emergència social. En aquest sentit, manté que el 
Govern ha començat una compra d’habitatges a la desesperada, cosa que surt un 50% 
més car que construir un habitatge nou, i que totes les mesures que s’han pres són 
insuficients. 

Seguidament, manté que cal tornar a construir habitatge públic per donar resposta a joves 
i famílies i que no es vegin obligats a marxar de Barcelona. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, informa que el seu grup va votar en 
contra del Pla pel dret a l’habitatge i que per això s’abstindrà en aquesta proposta. Afegeix 
que el pla és insuficient i continuista i no respon a les promeses fetes ni a les necessitats 
del veïnat dels barris. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, apunta que el seu grup votarà a 
favor de la proposició, que són crítics amb l’actuació del Govern municipal a Horta-
Guinardó quant a habitatge. Així mateix, demana al senyor Ortiz que l’espai de treball no 
sigui només per fer un seguiment de la situació, sinó també per fer propostes i trobar 
noves solucions a aquest problema que té el Districte. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, del GMDBComú-E, confirma que el seu grup votarà a 
favor de la proposta, perquè l’accés a l’habitatge és un dret bàsic i un dels eixos del 
govern de Barcelona en Comú, que ha invertit més esforços que qualsevol altre govern. 
Per tant, afirma que estan a favor que es creï un espai de treball en què participin sobretot 
entitats, veïnat i no només grups polítics. 

El senyor Ortiz dona les gràcies a tots els partits que voten a favor de la proposta. 

Tot seguit, comenta que van votar a favor del Pla de l’habitatge perquè pensaven que era 
una bona iniciativa per impulsar l’habitatge a Barcelona, tanmateix, han demanat diverses 
vegades que se’n fes una avaluació i no s’ha fet. Per això, pensen que és bàsic tenir un 
espai de treball específic per conèixer realment la situació de l’habitatge al Districte. 

Així mateix, està d’acord que cal que, a més de ser un espai de seguiment, també sigui un 
lloc per fer propostes. 
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S’aprova per majoria absoluta. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

10.  Presentació abans de la finalització del 2018 dels projectes executius per a la 
reforma i condicionament de Can Garcini i Bloc 17 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, demana al Govern del Districte que 
ara que ja té la titularitat de Can Garcini i del Bloc 17 elabori els projectes executius 
respectius per a la reforma i el condicionament d’aquests dos edificis abans no finalitzi 
l’any 2018, amb la participació i el consens de les entitats i associacions que en faran ús. 
A més, sol·licita també que abans d’acabar el mandat es dotin del pressupost necessari 
per iniciar les obres. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, anuncia que s’abstenen perquè no estan 
d’acord amb tota la qüestió del Bloc 17. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, comunica que el seu grup votarà 
a favor de la proposició. També mostra el seu acord amb els processos participatius 
referents als usos dels dos equipaments, Torre Garcini i el Bloc 17. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que votaran a favor de la proposta, tot 
i que els hauria agradat que ja s’hagués definit com podran participar les entitats i el 
veïnat en la redacció del projecte executiu per a les obres de reforma. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDDemòcrata, anuncia que el seu grup hi 
votarà a favor perquè fa molt de temps que reivindica aquests espais. Afegeix que és molt 
important que hi pugui participar tothom. A més, recorda que Torre Garcini ha de ser 
principalment un casal de gent gran, que és una necessitat que té el barri del Guinardó. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic del Districte, diu que el Govern votarà en 
contra de la proposició, perquè amb la nova llei de contractes del sector públic aprovada 
al Congrés és impossible tenir els projectes executius abans d’acabar l’any 2018, atès que 
per elaborar projectes d’aquest volum calen entre quinze i divuit mesos i per iniciar les 
obres entre divuit i vint-i-dos mesos. 

D’altra banda, afirma que el Govern sempre ha donat suport a les reivindicacions del 
veïnat tant pel que fa a Torre Garcini com al Bloc 17, no obstant això, subratlla que no 
poden prometre coses que són impossibles.  

El senyor Barahona dona les gràcies als grups que han votat a favor de la proposició. 
Assenyala que cal començar els dos projectes i que estaria bé que el Govern s’hi posés a 
treballar immediatament encara que consideri que no és possible tenir-los finalitzats 
abans d’acabar el 2018. 

S’aprova per majoria simple. 

Del Grup Municipal del PSC: 

11. Creació d’una comissió d’avaluació per a cada pla de barri 
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La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, explica que el Pla de barris era la 
mesura més important del Govern, però que no està tenint el resultat que esperaven els 
veïns i veïnes perquè no s’estan materialitzant les principals actuacions previstes. Per 
tant, demana més transparència, perquè els grups no poden fer un seguiment del pla per 
manca d’informació actualitzada del pressupost que s’hi destina, de les actuacions 
previstes, etc. 

Per això, manifesta que el seu grup va entrar una proposició a tots els districtes que tenen 
pla de barris que demanava la creació d’una comissió d’avaluació i seguiment i també un 
informe de l’estat d’execució real dels plans de barri. 

Afirma que és essencial poder controlar com es duen a terme les actuacions dels plans de 
barris o fer el seguiment de les obres singulars que no s’han ni començat al Pla de barris 
de Sant Genís i de la Teixonera, com ara l’escola bressol, la reurbanització d’Olvan o 
d’Elies Pagès, entre d’altres. 

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, diu que estan a favor de la proposta, 
perquè és evident que el veïnat de Sant Genís i la Teixonera està molt preocupat pel ritme 
d’execució de les obres del Pla de barris. Afegeix que dubta que la majoria d’obres es 
facin durant aquest mandat. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, informa que votaran a favor de la 
proposició perquè cal poder valorar i fer seguiment del desenvolupament dels plans de 
barris i que els grups municipals en tinguin tota la informació a l’abast. 

Tanmateix, retreu al grup que presenta la proposició que quan era al Govern no va fer res 
per posar en marxa tot el que en aquest moment reclama que es faci de manera tan 
urgent. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el seu grup donarà suport a la 
proposició perquè el veïnat es queixa tant del ritme del desplegament del Pla de barris 
com de les actuacions que hi ha definides. 

Afirma que potser el problema ja ve d’origen i realment no es van concebre com un 
programa d’inversió real per revertir la situació de desavantatge d’alguns barris, sinó com 
una campanya partidista de propaganda. Per tant, reitera que els grups polítics de 
l’oposició han de poder controlar el compliment del pla perquè sigui més transparent. 

D’altra banda, pregunta al grup proposant si amb les comissions d’avaluació es pretén 
substituir els actuals grups impulsors de seguiment. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, demana coherència al Partit 
Socialista de Catalunya, atès que quan estaven al Govern van vetar la presència dels 
grups a la comissió d’avaluació, i ara que són a l’oposició reclamen que tots els grups hi 
puguin participar. 

Anuncia el vot a favor de la proposició. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic del Disticte, diu que el Govern s’abstindrà, 
perquè malgrat que estan d’acord que tots els grups polítics puguin fer seguiment del Pla 
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de barris, no considera que una reunió bimensual amb tots els actors sigui la millor 
manera de fer-ho. 

Seguidament, apunta que s’ha anat fent seguiment del Pla de barris a les comissions 
corresponents i als consells de barri, i que a tots els plenaris s’han explicat mesures. A 
més, afegeix que també s’ha informat de totes les actuacions al Consell d’Administració 
de Foment de Ciutat, del qual formen part tots els grups municipals. 

En darrer lloc, mostra la seva sorpresa perquè el Partit Socialista actualment critica coses 
que quan estava al Govern compartia. 

La senyora Galán afirma que els van obligar a sortir del Govern i que ells sempre havien 
defensat el Pla de barris com a eina per transformar la vida de la gent. No obstant això, 
diu que el que ara demanen és poder controlar què s’està fent, amb quins diners, quins 
calendaris, etc. 

Demana al PDeCAT i a Esquerra Republicana que deixin de fer discursos en el Plenari i 
que ara que ja hi haurà Govern a la Generalitat li reclamin les partides necessàries per 
acabar les coses que no es podran fer en el mandat actual. 

Diu al Govern del Districte que el seu grup sempre ha defensat el Pla de barris i ho 
seguirà fent des de l’oposició. 

S’aprova per majoria absoluta. 

El senyor Lluís Cairell, en nom de l’Associació de Veïns La Taxonera, en primer lloc, 
afirma que la transparència és la participació. 

Tot seguit, assegura que el Pla de barris de la Teixonera no funciona, perquè tot just s’han 
començat unes escales i, a més, les obres duraran quasi un any, i no li sembla raonable 
que es trigui tant per instal·lar unes escales mecàniques. 

A continuació, apunta que el Pla de barris havia de servir per fer inversions en barris en 
els quals s’inverteix molt poc i per reduir les desigualtats. Recorda als representants dels 
grups polítics que treballen per al veïnat, no per al partit polític al qual pertanyen, tot i que 
li sembla que treballen més per al partit. 

També demana que tots els grups polítics tinguin representació al grup impulsor, perquè 
el que es va dir al principi no té res a veure amb la realitat actual, quant a pressupostos, 
quines coses van al Pla de barris, etc. 

Conclou que el Pla de barris no s’inicia i que el que s’ha iniciat durarà més que l’eternitat. 
Reclama que es faci d’una vegada tot el que es va dir al veïnat que es faria. 

Del Grup Municipal del PPC: 

12. Realitzar un pla d’accessibilitat específic amb la definició de les inversions 
necessàries per adequar els barris del Districte i s’estableixi un calendari 
d’actuació en col·laboració amb les entitats veïnals 
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El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, denuncia que la deficient urbanització 
de nombrosos carrers dels barris del Districte suposa un greu problema d’accessibilitat 
per als ciutadans. 

Per això, reclama que el Consell del Districte faci un pla d’accessibilitat específic amb les 
inversions prioritàries per adequar els barris i que estableixi un calendari d’actuació en 
col·laboració amb les entitats veïnals. Afegeix que el Pla hauria d’incloure la detecció de 
les barreres existents als carrers i una proposta d’intervenció per resoldre-les o eliminar-
les, com ara l’ampliació de voreres o la reubicació d’elements de mobiliari urbà, i també 
hauria d’establir les prioritats per poder planificar les fases del pla. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-CP, anuncia que el seu grup votarà a 
favor de la proposició, malgrat que queda menys d’un any de mandat i té dubtes que es 
pugui tirar endavant un pla d’accessibilitat amb calendari i inversions. 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, diu que s’abstindran perquè no queda 
clar si es té en compte tots els grups municipals a l’hora de fer els estudis i projectes i 
tampoc es té en compte el veïnat dels barris. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que hi votaran a favor, tot i que en el 
Ple es parla tant d’accessibilitat que potser es desnaturalitza la paraula. 

Assenyala que és important incidir en el tema d’accessibilitat, sobretot per les 
característiques dels barris del Districte, no obstant això, pensa que és complicat que es 
pugui fer abans no s’acabi la legislatura. 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, explica que el seu grup va deixar 
a punt un estudi bastant extens, sobretot pel que fa a accessibilitat viària de vianants i de 
nodes d’atracció, que determinava on hi ha més pas de gent per poder tenir un criteri a 
l’hora de prioritzar. Per tant, comenta que votaran a favor de la proposició, malgrat que 
són escèptics que es tiri endavant, perquè en tres anys no s’ha fet tot i que el Govern ja 
disposava d’un estudi.  

El senyor Fernando Marín Blanco, del GMDBComú-E, indica que s’abstindran. Esmenta 
que els plans d’acció ja els tenen i que s’està intentant dur a terme les accions prioritàries. 

El senyor Torrubiano aclareix al representant d’Esquerra que volen que hi hagi tant 
participació del veïnat com dels partits polítics. 

Tot seguit, diu al grup del Govern que està molt bé que tinguin en compte una sèrie 
d’accions, però que haurien d’informar de quines són perquè la resta de grups no les 
coneixen, a part de les incloses en els plans de barris. 

S’aprova per majoria simple. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No n’hi ha. 
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c) Precs 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

13. Iniciació abans de finalització del mandat d’un procés participatiu per definir els 
usos del Bloc 17 

El senyor Albert Pérez Garro, del GMDDemòcrata, exposa que després de trenta anys 
acollint nombroses entitats juvenils, perillava la continuïtat del Bloc 17, però que gràcies a 
la persistència del moviment juvenil d’Horta, dels veïns i veïnes, de la plataforma 
Defensem Bloc 17 i de moltes altres entitats, l’Ajuntament ha arribat a un acord de compra 
amb el BBVA, propietari de l’immoble. Per tant, diu que ara el que cal és definir-ne els 
usos i que, per aquest motiu, el prec demana que el Govern del Districte iniciï un procés 
participatiu per definir els usos d’aquest edifici, però que respecti la realitat actual i l’ús de 
les entitats juvenils. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic d’Horta-Guinardó, manifesta que és un prec 
realista. Explica que en aquesta qüestió el Govern i els grups municipals Socialista, 
d’Esquerra i Demòcrata han treballat en la mateixa direcció per intentar salvar el Bloc 17. 
En aquest sentit, apunta que estan acabant de tancar la compra i que després, tal com ja 
van dir, faran un procés participatiu amb el veïnat del barri d’Horta i les entitats juvenils. 

Anuncia que accepten el prec perquè recull el que havien dit que farien. 

S’accepta el prec. 

14. Iniciació immediata d’un estudi sobre l’aparcament a la Vall d’Hebron 

El senyor Gonzalo Puelles García, del GMDDemòcrata, demana que el Govern iniciï 
immediatament l’estudi sobre la manca d’aparcament al barri de la Vall d’Hebron a causa 
del gran nombre d’equipaments de ciutat que hi ha a la zona. Afegeix que l’estudi també 
hauria de preveure mesures per resoldre aquesta situació, tal com reclamen els veïns i 
veïnes fa temps. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, anuncia que un cop acabades 
les obres de Can Marcet tiraran endavant l’estudi, que així es van comprometre en els dos 
últims consells de barri. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal de C’s: 

15. Informació al Ple i contesta per escrit a les entitats més representatives del Baix 
Guinardó sobre el projecte de reurbanització del barri (estat, calendari 
d’execució i pressupost) 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, sol·licita que s’informi el Ple i les entitats 
representatives del Baix Guinardó si ja hi ha un pressupost i un projecte definitius, així 
com de la previsió, l’execució i el calendari de les obres previstes, atès que des de fa anys 
el veïnat del Baix Guinardó reclama millores urbanes i paisatgístiques al barri, perquè hi 
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ha zones molt degradades. Subratlla que malgrat que el 2016 tots els grups van aprovar 
una petició presentada pel Grup Demòcrata en aquest sentit, l’únic que s’ha fet és la 
pavimentació d’un tram del carrer Rosalía de Castro. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera d’Ocupació, Comerç i Turisme i Altres 
Economies, exposa que a la sessió extraordinària de la Comissió de Baix Guinardó del dia 
9 de maig es van explicar els arranjaments previstos i els projectes de Pi i Maragall i del 
carrer Praga. Comenta que faran arribar els dos projectes a l’Associació de Veïnes i 
Veïns. Apunta, a més, que es van recollir les prioritats i els neguits del veïnat. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

16. Publicació en format electrònic de les demandes de la ciutadania i la seva 
resolució i posada a disposició abans de la convocatòria de la comissió de 
seguiment del consell de barri corresponent 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, en primer lloc, informa que han 
transaccionat la part de pregunta del prec. 

Manifesta que cal que les administracions facilitin a la ciutadania informació sobre les 
polítiques públiques que implementen i també sobre els pressupostos. En aquest sentit, 
assenyala que atès que la Llei de transparència que va aprovar la Generalitat especifica 
que les administracions públiques han de donar informació a la ciutadania de manera 
comprensible i en tots els formats possibles, sol·licita que el Govern del Districte estudiï la 
manera de fer públic en format electrònic el seguiment de les demandes de la ciutadania, 
la data en què es produeixen i les resolucions corresponents, que s’intenti facilitar aquesta 
informació abans de la convocatòria de la comissió de seguiment del següent consell de 
barri i que es posin a disposició del veïnat còpies impreses al lloc on es faci el consell de 
barri. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic, agraeix la bona predisposició per arribar a 
un acord en la transacció en el sentit de deixar una mica més oberta la manera de donar 
compliment al prec i facilitar que es tracti aquesta qüestió en el grup de treball que hi ha 
en àmbit de ciutat per millorar els consells de barri. 

Per acabar, subratlla que el Districte d’Horta-Guinardó disposa de més informació a la 
web que altres districtes quant a actes de les comissions de seguiment i actes de consells 
sectorials. 

S’accepta el prec. 

17. Garantir que es facin les reformes necessàries a l’Escola Torrent d’en Melis, al 
barri del Guinardó 

El senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM, exposa que les cuines i els banys de 
l’Escola Torrent d’en Melis, al barri del Guinardó, es troben en molt mal estat, que l’AMPA 
fa temps que reclama que es facin les reformes pertinents, no obstant això, que el 
Consorci d’Educació de Barcelona encara no hi ha donat resposta. 
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Per aquest motiu, demana que el Govern del Districte i l’Ajuntament de Barcelona 
s’assegurin que es faran les reformes necessàries a la cuina i als banys de l’Escola 
Torrent d’en Melis. 

El senyor Joan Cela Ollé, conseller d’Educació, informa que en una reunió entre el 
Consorci, l’AFA i la direcció de l’escola es va a acordar fer les obres de la cuina i que 
s’iniciarien el mes de juliol. 

S’accepta el prec. 

Del Grup Municipal del PSC: 

18. Que en el termini de tres mesos es reservi una ubicació per a la construcció del 
CAP i la biblioteca a la Vall d’Hebron 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, demana que en el termini de tres 
mesos es trobi una ubicació consensuada amb les entitats veïnals per als equipaments 
sociosanitaris i culturals que tanta falta fan al barri i que tant reivindiquen els veïns i 
veïnes. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Salut, relata que quan es va contactar amb la 
Generalitat per veure què tenia previst fer amb una de les peces del barri de la Vall 
d’Hebron que se li va cedir, va respondre que mai no s’havia fet càrrec de la cessió, que 
l’espai estava disponible. 

Després, comenta que es van posar en contacte amb els responsables de l’ICS i de Salut 
i que van comunicar al Districte que no tenien previst fer cap centre d’assistència primària 
en aquell àmbit perquè ni els centres d’assistència actuals ni les àrees bàsiques estaven 
desbordades allà. 

A continuació, diu que també es van posar en contacte amb l’ICUB per mirar si s’hi podia 
fer una biblioteca, però que els van respondre que no estava previst. Tanmateix, comenta 
que ara que el Grup Socialista no és al Govern provaran una altra vegada de parlar amb 
l’ICUB per veure si hi ha sort. 

La senyora Galán demana que treballin amb la Generalitat per poder fer un CAP a la 
zona, encara que sigui en un altre espai i també amb el comissionat de Cultura, que es 
diu Joan Subirats, per veure si en tres mesos es pot tenir la biblioteca, que és un termini 
raonable, tenint en compte que fa mesos que el Govern contesta que hi està treballant. 

En darrer lloc, conclou que tothom és conscient de la manca d’equipaments de proximitat 
al barri de la Vall d’Hebron. 

El senyor Valls diu que espera que l’actual comissionat de Cultura sigui més receptiu i 
escolti les peticions que es fan des del Districte. Recorda que quan el Partit Socialista 
estava al Govern podia haver-la tirat endavant. 

No s’accepta el prec. 
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Del Grup Municipal del PPC: 

19. Instar TMB a implantar als barris de la Font del Gos i Montbau línies d’autobús 
de barri que donin cobertura suficient 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, denuncia que el veïnat del barri de la 
Font del Gos no té transport públic, que el bus 185 s’atura només a l’entrada del barri, al 
carrer Torrent de Cal Notari, i que el veïnat de Montbau només té dues parades de la línia 
V21, una a cada extrem del barri. En aquest sentit, diu que el transport públic és un servei 
bàsic per a la ciutadania, però que és especialment important per als barris amb una 
mitjana d’edat alta. 

Així mateix, lamenta que des de fa dos anys els veïns i veïnes de Montbau esperen que el 
Govern compleixi la seva promesa i arribi el bus al barri, i el mateix passa amb el 
soterrament del cablejat i las millores d’urbanització a la Font del Gos. 

Per aquest motiu, demana que el Govern del Districte insti TMB a implantar a la Font del 
Gos i a Montbau les línies de bus de barri. 

El senyor Fernando Marín Blanco, conseller de Mobilitat, respon que tant la Font del Gos 
com Montbau disposaran de bus de barri amb cobertura suficient per solucionar el greu 
problema d’accessibilitat que tenen, que ja s’han fet algunes proves. Afegeix que el bus 
de barri de Montbau ja té número, el 135. 

S’accepta el prec. 

20. Que s’augmenti el número de papereres al parc de les Aigües i al parc 
d’Hiroshima  

El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, planteja que Barcelona és una de les 
ciutats amb més papereres per habitant i per unitat de superfície, però que al parc de les 
Aigües i al parc d’Hiroshima el veïnat en reclama més. Per tant, demana que l’equip de 
Govern incrementi el nombre de papereres en aquests dos parcs. 

La senyora Beatriz Martínez Alonso, consellera d’Ocupació, Comerç i Turisme i Altres 
Economies, comenta que s’ha analitzat el nombre de papereres d’aquests dos parcs, que 
s’ha detectat que en falten en algunes zones dels jardins d’Hiroshima i que, per tant, se 
n’hi col·locaran més. Tanmateix, indica que al parc de les Aigües no s’ha detectat cap 
mancança en aquest sentit. 

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal de C’s: 

21. Plans que té el Districte per a la reforma i ús del camp de futbol de la Font del 
Gos 
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El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, exposa que moltes entitats i clubs han 
denunciat la manca d’espai per jugar a futbol, atesa la saturació de les seves 
instal·lacions, sobretot en els horaris ocupats per les categories infantils. 

Per aquest motiu, pregunta quins plans té el Districte per al camp de futbol de la Font del 
Gos, ja que tant l’associació de veïns i veïnes com diverses entitats esportives estan 
interessades que s’adeqüi aquest camp i s’homologui per a la pràctica reglamentària de 
futbol, que ara està infrautilitzat i en mal estat. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, 
explica que els plans van lligats al planejament vigent o al planejament futur i que una 
petita part del camp és parc natural de Collserola, motiu pel qual és molt difícil fer-hi cap 
intervenció. 

Assenyala també que totes les actuacions que s’havien proposat requerien prèviament 
una inversió municipal molt alta per poder fer accessible el que és la sortida d’una vall, i 
que no hi havia pressupost, a part que el Govern tenia altres prioritats al barri. Per tant, 
indica que un cop s’hagi valorat el planejament actual, també per part de Barcelona 
Regional, i se sàpiga quins usos pot haver-hi a les zones perimetrals del parc, faran una 
proposta. 

Del Grup Municipal del PSC: 

22. Gestions efectuades per garantir la seguretat veïnal de l’avinguda de l’Estatut, 1-
13 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, relata que els veïns i veïnes del carrer 
Estatut 1-13 estan molt preocupats per les filtracions que té l’edifici a la part dels 
comptadors i a l’estructura de la paret mestra. Diu que tant a la Comissió de Seguiment 
com al Consell de Barri de la Clota es va demanar al Govern del Districte que intentés fer 
seguiment de les accions que el Patronat duia a terme amb Fecsa-Endesa per garantir la 
seguretat veïnal, per això, pregunta quines gestions s’estan fent per a aquesta qüestió. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Seguretat i Prevenció, saluda els veïns i 
veïnes de l’edifici de la Clota i comenta que tant a la Comissió de Seguiment com en el 
Consell de Barri se’ls ha anat informant dels passos que s’anaven fent. 

En aquest sentit, explica que de seguida que el veïnat va manifestar que tenia filtracions 
el Govern es va posar a treballar per esbrinar quina afectació tenia l’edifici, que s’han fet 
inspeccions amb tècnics d’Endesa, de la constructora, de l’Institut Municipal de l’Habitatge 
i d’Aigües de Barcelona per saber exactament d’on ve l’aigua. Afegeix que s’han fet unes 
rases per allà on pensen que pot filtrar l’aigua cap al transformador i també que s’està 
analitzant l’aigua per saber si és freàtica o prové de la pluja. Així mateix, informa que es 
farà una actuació per millorar l’accés de les canalitzacions al transformador i que l’Institut 
Municipal ordenarà la vorera de darrere abans no s’urbanitzi la zona. 

La senyora Anna, en nom dels veïns i veïnes de l’escala número 13 de l’avinguda de 
l’Estatut, exposa que a part de les filtracions a la subestació de Fecsa, que sembla que ja 
s’han solucionat, tenen una gran taca a l’entrada i quan plou a molta gent li entra aigua a 
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casa. Assenyala que és un edifici de protecció social que només té set anys, però que té 
moltes deficiències, que fins i tot hi ha esquerdes al terrat per on es pot ficar un bolígraf. 

Subratlla que demanen ajuda al Govern del Districte perquè són habitatges de 
l’Ajuntament de Barcelona i que fa temps que reclamen i no els fan cas, que no volen que 
passi una desgràcia com la de Londres. Reitera que només demanen ajuda perquè no 
passi una desgràcia, que no volen fer cap escàndol ni fer la guitza. Indica que el problema 
de la subestació al carrer i del pàrquing sí que està resolt, però que pels comptadors de la 
llum encara surt aigua. Així mateix, insisteix que són habitatges de protecció oficial, que si 
fossin privats estarien reclamant amb l’asseguradora. Insisteix també que l’únic que volen 
és dormir tranquils. 

El senyor Òscar, en nom dels veïns i veïnes de l’escala 13 de l’avinguda de l’Estatut, 
manifesta que el problema és que l’edifici té filtracions per totes bandes. Relata que ell té 
una subestació a sota i no ho sabia, que a la subestació entrava aigua i com que al cap de 
tres mesos d’avisar ningú no feia res, el veïnat es va començar a moure. Indica que és 
veritat que s’han fet algunes adequacions, però que cal esperar a veure el resultat; 
tanmateix diu que no és senzill, que ell viu a sobre i té quatre fills, i ningú no els ha 
explicat en cas d’accident si hi hauria un incendi, una explosió o què passaria. 

Apunta que hi ha molts actors implicats i que al principi es passaven la pilota l’un a l’altre. 
En resum, vol saber qui els certificarà que el problema està resolt i que si passa alguna 
cosa no és perillós, en el sentit que només saltaran els sistemes de seguretat, per 
exemple, i no hi haurà una explosió.  

També explica que en general tota l’obra és de baixa qualitat, perquè els materials no són 
els adequats, que a més de les deficiències d’impermeabilització, els habitatges no estan 
ben insonoritzats. Així mateix, diu que la carta que han rebut només especifica que la 
culpa és d’OHL, els constructors, però no certifica que l’estació elèctrica sigui segura. Per 
això, demana que algú els garanteixi que és segur, perquè en cas d’incendi no només 
l’afectarà a ell i la seva família, que viuen a sobre, sinó tots els altres veïns i veïnes. 
D’altra banda, també reclama que es resolgui el tema de la impermeabilització, que hi ha 
un veí que li entra l’aigua a raig a l’habitació. 

En darrer lloc, pregunta qui els pot certificar que la subestació és segura. Afirma que ells 
no sabien ni que existia, fins que la persona que fa el manteniment a l’edifici va fer una 
cala per intentar esbrinar d’on venia l’aigua i Fecsa-Endesa gairebé els denuncia.  

El senyor Jordi, en nom dels veïns i veïnes de l’escala 13 de l’avinguda de l’Estatut, 
apunta que al Consell de Barri es va tractar la qüestió de l’arquet exterior de la subestació, 
que afecta el pàrquing, però no l’habitació dels comptadors, que és un problema de dintre 
i en principi no és de la subestació, per la qual cosa l’Institut Municipal de l’Habitatge no 
s’hi fica. 

D’altra banda, comenta que l’Institut Municipal de l’Habitatge, a part de fer habitatge 
social, l’ha de mantenir i de moment no ho ha fet. Afegeix que és copropietari de 
l’habitatge protegit i és el responsable del manteniment, independentment de si hi ha una 
garantia que venç o no. 

En darrer lloc, reclama que l’Institut Municipal de l’Habitatge inspeccioni l’edifici i els digui 
què els pertoca i què no els pertoca. 
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El senyor Valls assenyala que des del Districte han treballat per resoldre el tema de la 
subestació de Fecsa-Endesa, que era un tema que els preocupava molt per raons de 
seguretat. 

En aquest sentit, informa que qui ha de certificar que és segur és el propietari, Fecsa-
Endesa, i que està obligat a fer-ho. Per tant, diu que tant el Govern com el veïnat hauran 
d’exigir aquesta certificació. 

Quant als vicis ocults de l’obra, indica que també hauran de treballar plegats per 
aconseguir que la constructora es faci càrrec de resoldre tot el que calgui abans no acabi 
la garantia, i un cop finalitzada la garantia, serà l’Institut Municipal de l’Habitatge qui se 
n’haurà d’encarregar. 

Finalment, conclou que el que preocupava el Districte era resoldre els problemes amb el 
centre transformador de Fecsa-Endesa per evitar riscos al veïnat, i que l’empresa diu que 
no hi ha cap risc, tanmateix, afegeix que exigiran que faci una certificació. 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

Del Grup Municipal del PSC: 

23. Informació sobre el prec relatiu a la constitució de la comissió de seguiment de 
la Llosa de la Vall d’Hebron 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC, demana al Govern l’estat d’execució del 
prec relatiu a la constitució de la comissió de seguiment de la Llosa de la Vall d’Hebron. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, 
informa que s’han celebrat ja algunes reunions prèvies al procés participatiu que caldrà 
dur a terme, atès que és una modificació important del planejament. Afegeix que s’ha 
començat a tractar amb el veïnat les possibilitats de la peça. 

Seguidament, conclou que hi haurà una comissió de seguiment de la Llosa de la Vall 
d’Hebron, perquè és un dels grans reptes del futur immediat del Districte. 

24. Execució del projecte d’urbanització, adequació i millora de les infraestructures i 
serveis a la Font del Gos 

La senyora Núria Galán Orriols, del GMDPSC-CP, demana informació sobre l’estat 
d’execució del projecte d’urbanització, adequació i millora de les infraestructures de la 
Font del Gos. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge, 
assegura que tenen el compromís ferm d’actuar a la Font del Gos i que per aquest motiu 
han anat a negociar diverses vegades amb la Generalitat, que és qui ha d’aprovar el 
projecte. 

Afegeix que el projecte previst ve del mandat anterior i sembla que no es va treballar amb 
la Generalitat, perquè moltes de les actuacions plantejades impliquen intervenir dins del 
parc natural, i és aquesta afectació que impedeix que el Govern del Districte pugui actuar. 
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Per tant, indica que s’està treballant amb la Generalitat per acordar les modificacions que 
calguin i poder així començar a tirar endavant les obres al barri de la Font del Gos. 

El senyor Enric Alifa, en nom de l’Associació de Veïns de la Font del Gos, diu que fa 
vuitanta anys que lluiten per millorar el barri, que no sap què aconseguiran, però que no 
pararan de treballar. 

Subratlla que ja estan acostumats a sentir promeses que mai es compleixen, que des de 
petit, per exemple, sent el tema de la marquesina, és a dir, un engany rere l’altre. Quant al 
tema del bus, manifesta que també els han enganyat, perquè els han posat el 104 i el 
200, que ja pràcticament passaven pel barri, però no un bus de barri. 

Pel que fa al camp de futbol, subratlla que és un barri que no té res, que fa setanta anys 
que està fet i que no permetran que es tregui. Apunta que només demanen que s’hi posi 
llum, que dels desaigües i els accessos ja s’encarregaran dos clubs de futbol que té 
emparaulats. Afirma que per al barri és més important aquest equipament que no pas 
poblar la zona d’arbres i que, per tant, no el deixaran perdre. 

A més, destaca que com que no donen permisos, no es poden rehabilitar les cases i 
s’enfonsen, com ara fa poc va passar a un matrimoni jove amb dos fills sense recursos. 
Per tant, avisa que el Govern serà responsable del que facin els veïns i veïnes a partir 
d’ara. 

A continuació, relata que el conseller Valls els ha explicat que el camp de futbol està 
afectat pel PGM i també que ara totes les forces polítiques estan d’acord a eradicar el 
túnel d’Horta del PGM, per tant, creu que el camp de futbol tampoc els hauria de molestar, 
que està per sobre del túnel. 

En últim terme, demana on van a parar les preguntes que es fan i els acords a què 
s’arriba en el Consell Plenari, perquè s’han aprovat diverses qüestions i no se n’ha sabut 
res més, que almenys se n’hauria de fer un seguiment. 

El senyor Valls puntualitza que no és que no es puguin arreglar els habitatges que estan 
afectats urbanísticament, sinó que no es poden fer segons quines obres, com ara canvis 
de volums, etc. En aquest sentit, diu que sí que es poden fer obres de manteniment. 

Quant el túnel, manifesta que el que cal és desafectar-lo, atès que ni per motius de 
mobilitat, ni ambientals, ni per a les persones que viuen a la Font del Gos és una 
infraestructura necessària. En aquest sentit, indica que els estudis de Barcelona Regional 
determinaran amb quins criteris es podrà actuar al parc de Collserola i això comportarà la 
modificació del Pla general per a la vessant de Collserola. Comenta que amb aquesta 
eina esperen poder donar un millor ús al camp de futbol i desafectar definitivament el túnel 
d’Horta. 

Del Grup Municipal del PPC: 

25. Proposició aprovada al Plenari del 4.05.17 relativa a l’adopció de mesures que 
augmentin la seguretat al Districte i es redueixin els robatoris, furts, accions 
incíviques i ocupacions d’immobles 
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El senyor Carlos Torrubiano Blanco, del GMDPPC, explica que el 4 de maig de 2017 el 
Grup Popular va presentar una proposta que reclamava que s’adoptessin mesures per 
incrementar la seguretat al Districte. Per això, demanen que s’informi de quines mesures 
s’han adoptat, sobretot pel que fa a augmentar la presència d’agents de la Guàrdia 
Urbana i de policia de proximitat, també en horari nocturn. 

El senyor Victor Valls Andrés, conseller de Seguretat i Prevenció, respon que l’Ajuntament 
de Barcelona ha posat en marxa en aquest mandat la policia de proximitat en diferents 
districtes i que espera que s’implementi al Districte d’Horta-Guinardó abans de finalitzar 
l’any, que treballaran perquè així sigui. 

Quant a Guàrdia Urbana, explica que durant aquest mandat s’ha recuperat una patrulla 
extraordinària en horari nocturn, que en el mandat anterior es va deixar de fer. En aquest 
sentit, destaca que es prioritzen els punts que a les taules de Convivència, de Seguretat i 
Prevenció i al Consell de Prevenció es detecta que requereixen més presència policial.  

E) Declaracions Institucionals 

26. Posicionament davant la sentència judicial de l’Audiència Provincial de Navarra 
en l’anomenat cas de «la Manada» 

El president llegeix la declaració presentada per Barcelona i ratificada a la Junta de 
Portaveus extraordinària per part de tots els grups, llevat de la CUP. 

«L’Ajuntament acorda: 

»U. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la modificació del Codi penal per revisar el 
supòsit d’abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en casos d’agressió 
sexual i violació. 

»Dos. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les 
agressions sexuals. 

»Tres. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta sentència 
judicial. 

»Quatre. Fer arribar aquesta declaració al Consell de Dones del Districte, a l’Ajuntament 
de Barcelona, a l’Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell 
General del Poder Judicial. 

Barcelona, 15 de maig de 2018.» 

La proposta té el suport de tots els grups, llevat de la CUP. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21.48 h. 

 

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


