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Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió plenària i dona la benvinguda a tothom.  

A) Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 
15 d’octubre de 2020 

No hi ha cap objecció, s’aprova. 

B) Part informativa: 

a) Cartipàs 

0. Donar compte del Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2020, de nomenament del 
Sr. Diego Hernández Gracia (GMBComú) com a membre del Consell Municipal 
del Districte d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 
18 de novembre de 2020 

El president expressa el reconeixement a la tasca feta per la senyora Maria Calvet 
Anglada, que ha cessat en el seu càrrec de consellera de districte i a qui substitueix el 
senyor Diego Hernández. 

Excusa l’absència de la senyora Calvet per motius personals. Afegeix que espera poder-li 
fer entrega aviat de l’obsequi que es dona a tots els exconsellers. 

1. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte, de 19 de novembre, de 
2020 de nomenament del Sr. Diego Hernández Gracia (GMBComú) com a 
membre de la Comissió de Govern del Districte i de nou cartipàs d’àrees i 
territori dels consellers membres de la Comissió de Govern del Districte 

El president llegeix la part dispositiva de la resolució: «Nomenem, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 29.3 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes, 
aprovades definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal adoptat en la seva 
sessió del 28 de setembre de 2001, membre de la Comissió de Govern del Districte 
d’Horta-Guinardó el conseller senyor Diego Hernández Gracia (BComú); aprovem el nou 
cartipàs dels consellers de la Comissió de Govern del Districte, i deixem sense efecte el 
cartipàs aprovat per resolució de la regidora del Districte de 20 de setembre de 2019.» 

Tot seguit, llegeix el cartipàs. 

«Víctor Valls (Barcelona en Comú): conseller d’Ecologia Urbana i Planejament; Habitatge i 
Rehabilitació. Conseller adscrit als barris d’Horta i la Clota.  

»Elena Tarifa (Barcelona en Comú): consellera de Feminismes i LGTBI, Economies 
Socials, Consum Responsable i Cultura. Consellera adscrita al barri del Guinardó.  

»Maria Luisa D’Addabbo (Barcelona en Comú): consellera de Salut i Acció Social. 
Consellera adscrita al barri de Can Baró. 
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»Pablo Ramos (Barcelona en Comú): conseller de Joventut i Educació. Conseller adscrit 
al barri de Montbau. 

»Diego Hernández (Barcelona en Comú): conseller de Memòria Històrica, Justícia Global i 
Interculturalitat. Conseller adscrit al barri de Font d’en Fargues. 

»Carme García Lores (PSC): consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional, Promoció 
Econòmica i Ocupació; Agenda 2030 i Innovació Inclusiva. Consellera adscrita al barri del 
Baix Guinardó.  

»Raúl Ortega (PSC): conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció. Conseller adscrit als 
barris de la Vall d’Hebron i Font del Gos. 

»Marc Guallar (PSC): conseller d’Esports, Comerç i Mercats. Conseller adscrit al barri del 
Carmel. 

»Sergi Perea (PSC): conseller de Manteniment de la Via Pública, Infància i Turisme. 
Conseller adscrit als barris de Sant Genís i Teixonera. 

»Núria Carmona Cardoso (PSC): consellera per a l’exercici de les funcions assignades al 
conseller tècnic per l’article 27 de les Normes reguladores de funcionament dels districtes. 
Consellera d’òrgans de participació i de govern.» 

2. Donar compte del decret d’Alcaldia, de 17 de novembre de 2020, de cessament de 
la Sra. Susanna Porcar Portela com a membre del Consell Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó, amb efectes de 9 de novembre de 2020 

El president dedica unes paraules d’agraïment a la senyora Porcar per la tasca feta. 

La senyora Susanna Porcar Portela dona les gràcies a tots els companys del mandat 
actual i d’anteriors i manifesta que ha sigut un plaer poder tenir debats des de punts de 
vista diferents però sempre amb l’objectiu comú de servir els veïns i veïnes d’Horta-
Guinardó. 

Així mateix, dona les gràcies a tot el personal del Districte. 

Seguidament, també dona les gràcies a les persones del seu partit que en el seu moment 
la van escollir com a consellera municipal i que li van oferir l’oportunitat de formar part del 
Consell Plenari. 

Finalment, expressa el seu agraïment a la família i als amics per haver fet possible i haver 
acceptat què vol dir ser consellera. 

Manifesta que tanca una etapa satisfeta amb la feina feta. Demana disculpes si alguna 
vegada en el context del debat ha ferit algú amb algun comentari, però assegura que mai 
ha sigut intencionadament. Així mateix, assenyala que sempre ha intentat servir els veïns i 
veïnes d’Horta-Guinardó, als quals agraeix l’oportunitat que li han brindat de conèixer molt 
més cadascun dels barris del districte. Insisteix que ha sigut una etapa meravellosa de la 
qual s’endú coses molt bones, tanmateix, tot i que plega amb molta pena, diu que ha 
volgut ser fidel als seus principis i no aguantar una cadira a qualsevol preu. Per això, 
adreça unes paraules de reconeixement als companys i companyes del Partit Demòcrata 
que han estat cessats com ella per haver estat fidels a un projecte. 



 
 
 

4 
 

(Aplaudiments.) 

El president torna a donar les gràcies a la senyora Porcar i li desitja molta sort en la nova 
etapa que inicia. 

3. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte, de data 25 de novembre 
de 2020, d’assignació del règim de dedicació exclusiva per a l’exercici de 
tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de districte del 
Grup de Junts per Catalunya en el conjunt de la ciutat, al conseller Sr. Arnau 
Vives i Juan 

4. Presa de possessió de la Sra. Maria del Carme Cánovas Manzano (Grup Municipal 
de Junts per Catalunya) com a membre del Consell Municipal del Districte 

El president llegeix el decret. 

«L’alcaldessa, en data 19 de novembre de 2020, ha resolt nomenar la senyora Maria del 
Carme Cánovas Manzano membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó.» 

El president manifesta que la consellera ha donat compliment als requisits previstos a la 
Normes reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir al càrrec, en 
especial, la presentació de les corresponents declaracions per al registre d’interessos, i 
resta assabentada del règim de prohibicions i incompatibilitats que li és aplicable de 
conformitat amb l’ordenament jurídic vigent.  

En concret, pregunta a la consellera si li afecta alguna prohibició o incompatibilitat per a 
l’exercici de càrrecs públics de conformitat amb allò establert sobre aquesta qüestió en 
l’ordenament jurídic vigent.  

La senyora Maria del Carme Cánovas Manzano respon que no. 

El president indica que la consellera ha de prestar jurament o promesa de conformitat 
amb allò disposat al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual s’estableix la fórmula de 
jurament en càrrecs i funcions publiques. 

Seguidament, li formula la pregunta següent: 

«Jureu o prometeu per la vostra 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 de Catalunya i la Carta Municipal de 
Barcelona?»  

La senyora Cánovas respon: «Amb lleialtat al mandat democràtic del poble de Catalunya, 
amb el ferm compromís amb la llibertat dels presos polítics i amb el retorn dels exiliats i 
pel progrés i benestar dels veïns i veïnes d’Horta-Guinardó, sí, ho prometo per imperatiu 
legal.» 

El president li dona la benvinguda. 
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5. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte d’assignació de la 
dedicació parcial del 75% a la consellera del Grup Municipal de Junts x Cat Sra. 
Maria del Carme Cánovas Manzano, amb efectes des del dia 17 de desembre de 
2020 

b) Despatx d’ofici 

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

No hi ha cap objecció, es dona per comunicat. 

c) 7. Informe de la regidora del Districte 

La regidora, en primer lloc, agraeix a la senyora Porcar la feina feta. I diu que espera 
poder fer el mateix amb la senyora Maria Calvet quan reculli l’obsequi. 

En segon lloc, saluda els veïns i veïnes que segueixen el Plenari, els consellers i 
conselleres i la regidora adscrita senyora Francina Vila, que s’acaba d’incorporar a la 
sessió. 

Pel que fa a l’informe, destaca la celebració del Dia Internacional contra la Violència 
Masclista que es va fer al districte el 25 de novembre. En aquest sentit, agraeix la feina i 
l’esforç de les dones del districte i del Consell de Dones per organitzar la commemoració 
en format digital. 

Lamenta que el dia 3 de desembre s’haguessin d’anular els actes de commemoració del 
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb les entitats del districte, 
tanmateix indica que s’ha fet un vídeo fantàstic amb la participació de les entitats per 
recordar que segueixen fent la seva feina d’integració amb un col·lectiu que pateix 
especialment els efectes sanitaris i sobretot els del confinament. 

D’altra banda, informa que en els darrers dos mesos s’han fet els consells de participació 
del Districte en format digital, encara que reconeix que l’ideal seria poder-los fer de 
manera presencial perquè el contacte personal sempre és millor. 

Després, explica que s’ha fet una campanya de Nadal diferent, vinculada al comerç. 

Per acabar, subratlla que aquest any el Nadal i la cavalcada seran diferents, però que, 
malgrat la COVID, es podran veure els Reis d’Orient en tres haimes situades a diferents 
punts d’Horta-Guinardó. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que a les darreres 
setmanes s’han fet PCR al districte, a l’Hospital de Sant Pau i a la Vall d’Hebron, la qual 
cosa li sembla una bona mesura per evitar contagis, especialment tenint en compte que 
s’acosten les festes de Nadal. 

Explica que a Horta-Guinardó s’han fet campanyes per potenciar els eixos comercials de 
cara a Nadal, però que encara caldrien més mesures per ajudar a reactivar alguns eixos o 
carrers comercials que els costa tirar endavant. 
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Respecte a la seguretat, apunta que encara hi ha actes vandàlics a tot el districte, malgrat 
que segons les estadístiques han disminuït els delictes, la qual cosa és normal amb les 
restriccions. En aquest sentit, afirma que continua havent-hi robatoris a l’interior de 
vehicles i atracaments en comerços, i que són més violents. 

D’altra banda, insisteix que cal un pla per millorar la xarxa d’autobusos, tant per afavorir la 
mobilitat dins dels barris del districte com la connexió amb la resta de la ciutat. 

Després, tot i que reconeix que s’ha avançat força en la qüestió dels voluminosos als 
carrers, diu que encara no s’ha resolt del tot, la qual cosa dificulta que la gent pugui 
passar per les voreres. En aquest sentit, espera que millori substancialment amb el nou 
contracte de neteja.  

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, en primer lloc, agraeix a la Susanna Porcar i 
a la Maria Calvet el seu treball i dedicació com a conselleres de districte. 

Seguidament, adreça unes paraules de suport a les persones que han patit o pateixen de 
manera directa o indirecta la COVID. Recorda la importància de les mesures de seguretat 
per evitar contagis. En aquest sentit, dona les gràcies a tots els que continuen lluitant 
contra a la pandèmia: els serveis tècnics de l’Ajuntament, els treballadors i treballadores 
de la salut i de les residències, els voluntaris i voluntàries, els veïns i veïnes que s’han 
passat de l’activitat presencial a la telemàtica, entre d’altres.  

Fa notar que en el Ple es debatran alguns documents que han de ser el resultat del 
consens de tots plegats, veïnat i grups municipals, i que haurien de sorgir d’un gran pacte 
social i polític de districte per tal de poder donar solucions als reptes que cal afrontar, els 
immediats de la COVID, però també els que hi haurà a mitjà i llarg termini. 

D’altra banda, parla de la greu incidència que ha tingut la pandèmia de la COVID a les 
residències de gent gran del Districte. Opina que hi ha hagut falta d’informació per part del 
Districte i que hauria d’haver col·laborat més estretament amb les residències, tal com 
s’ha proposat diverses vegades des de Ciutadans. Retreu que algunes administracions no 
han estat a l’altura de les circumstàncies. 

A continuació, pel que fa a la implantació de l’àrea verda a la Vall d’Hebron i la Clota, 
manifesta que és difícil trobar una iniciativa programada des del Districte com aquesta que 
hagi creat tants problemes i afectacions a tants veïns i veïnes, a tants barris i a tants 
sectors: queixes dels veïns i veïnes dels barris de la Teixonera, el Carmel i Horta perquè 
d’un dia per l’altre s’han quedat sense aparcaments; queixes dels treballadors i 
treballadores de l’Hospital de la Vall d’Hebron; queixes dels eixos comercials; problemes 
als equipaments esportius de la zona... Posa de manifest que no s’havia fet cap previsió 
de la repercussió que aquesta mesura podria tenir als barris i equipaments contigus i que 
l’única causa és la manca de planificació i de visió global de la mobilitat. Pensa que 
aquesta no és la manera de resoldre les necessitats de la zona nord del districte i que 
això ha evidenciat la necessitat del pla de mobilitat urbana, el qual el seu grup reclama 
des del mandat anterior. 

Finalment, vol deixar constància que els serveis d’atenció primària d’Horta-Guinardó han 
tingut greus dificultats en aquests moments de pandèmia, que hi ha hagut fins i tot 
denúncies per part de les associacions de veïns i veïnes, per tant, afirma que haurien de 
tenir tot el suport de les administracions públiques. 
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El president dona la benvinguda a la regidora Francina Vila. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, en primer lloc, adreça unes paraules de 
suport a totes les persones que continuen patint les conseqüències de les crisis 
econòmica, social i sanitària provocades per la COVID-19. Recorda a més que la situació 
actual no és normal, perquè continuen havent-hi presos polítics. 

D’altra banda, agraeix a la senyora Porcar la feina feta com a consellera del Districte, que 
sempre ha posat per davant el benestar i el progrés del veïnat del Districte d’Horta-
Guinardó, cosa que demostra l’estima i el compromís que té amb la política municipal. 

Seguidament, dona la benvinguda a la consellera Carme Cánovas i al conseller Diego 
Hernández, els desitja molta sort i els encoratja a treballar pels veïns i veïnes del districte. 

A continuació, fa constar que durant aquests mesos alguns veïns i veïnes no han pogut 
seguir els òrgans de participació per problemes tècnics, reconeix però que es tracta de 
causes alienes al Govern. 

Agraeix al Govern del Districte que aquest any marcat per la pandèmia hagi estat 
transparent i que durant el confinament dels mesos de març i abril anés fent arribar les 
dades actualitzades als grups de l’oposició. En aquest sentit, diu que espera que a partir 
d’ara aquesta transparència no sigui un fet testimonial, sinó que segueixi durant el 2021 
en forma de calendarització dels òrgans de participació ciutadana i política. 

Respecte a les activitats de Nadal programades, lamenta que s’hagi hagut de suspendre 
l’encesa de llums, però hi està d’acord perquè és el que exigeix la situació sanitària. 
Mostra el seu convenciment que l’any vinent l’encesa de llums serà millor i la campanya 
de Nadal serà molt més positiva per al comerç. 

Així mateix, assenyala que les mesures alternatives que està engegant el Govern per 
impulsar el comerç durant la campanya de Nadal no són del tot positives, o si més no 
aquesta és la sensació que tenen els eixos comercials del districte. Per tant, demana que 
s’impulsin mesures directes d’ajuda al sector que facin que realment la gent tingui ganes 
de comprar al comerç de proximitat d’Horta-Guinardó. 

D’altra banda, expressa la sensació del seu grup que al llarg del 2020 el Govern municipal 
no ha fet la feina que tocava i que no es pot tolerar que amb l’excusa de la COVID-19 no 
dugui a terme aquelles accions a les quals s’havia compromès. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, en primer lloc, mostra la seva solidaritat 
amb les persones que han patit o pateixen la COVID-19. Subratlla que no es pot abaixar 
la guàrdia per no posar en risc la vida de les persones properes. 

En segon lloc, recorda que hi continua havent presos i preses polítiques i que la repressió 
de l’Estat no s’atura, amb la qual cosa cada vegada estan en perill més drets fonamentals. 
Explica que un exemple d’això és la sentència dels vaguistes del 8-N, sentència que 
condemna a anys de presó al Garrobo i al Moisès per fer un piquet. I acusa el Govern que 
mentre això passa mira cap a una altra banda, ho aplaudeix o ho justifica. 

Respecte a la participació, pregunta quin model de participació té el Govern, si és que en 
té algun, perquè tot i que reconeix que no és dels pitjors districtes, durant el primer 
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semestre alguns òrgans que per reglament s’haurien d’haver convocat no es va fer, 
mentre que a altres districtes sí. Afegeix que s’han deixat de fer també dos consells de 
barri en el segon semestre perquè els veïns i veïnes diuen que tal com el Govern planteja 
els òrgans de participació, aquesta no queda garantida. Subratlla que en el darrer Consell 
Ciutadà, de 15 de desembre, només hi havia cinc veïns. Així mateix, denuncia que no han 
sigut capaços de normalitzar la participació i que el veïnat pugui participar en directe al 
Plenari, tal com poden fer a les audiències o als consells de barri. Per tant, subratlla que 
cal garantir i no limitar encara més la participació ciutadana, perquè amb la situació 
generada per la COVID ja és tot prou difícil. 

Per últim, assenyala que el que cal en aquests moments és governar, perquè governar és 
transformar i que el Govern només gestiona. En aquest sentit, manifesta que aviat haurà 
passat mitja legislatura i que el Govern del Districte no ha presentat al Plenari cap pla, ni 
cap mesura de govern ni cap informe, i que després de gairebé deu mesos de pandèmia, 
no s’han presentat mesures de comerç ni per al foment de l’ocupació, mentre a altres 
districtes sí que s’ha fet. Afirma que si no saben o no volen governar, que el seu partit hi 
estan disposats i estan preparats per transformar els barris. 

La regidora del Districte, en primer lloc, diu unes paraules de suport a tota la gent que ho 
està passant malament per la crisi de la COVID. 

Tot seguit, respon a la senyora Casas que és veritat que hi ha alguns eixos comercials 
que no acaben de tirar endavant, però que s’estan fent esforços per impulsar-los, que és 
al que es va comprometre al Consell de Barri de Montbau. Per això, anuncia que la seva 
intenció és presentar un pla acordat amb l’associació veïnal del barri de Montbau, perquè, 
encara que no tingui pla de barris, tingui un pla de desenvolupament durant aquest 
mandat i perquè hi hagi un compromís clar del Govern en aquesta qüestió. 

Respecte a la seguretat, apunta que ha millorat molt en relació amb els vehicles, però 
reconeix que encara hi ha incidències i s’han de resoldre. 

Quant a la mobilitat, assenyala que la millora s’ha de fer sobretot en els busos de barri 
dels barris de muntanya, i que per això s’està treballant perquè al primer semestre del 
2021 hi hagi una extensió del bus a demanda, que al Districte de Nou Barris està 
funcionant molt bé. 

Així mateix, comenta que s’està treballant a fons per acabar de solucionar el problema 
dels voluminosos al carrer. En aquest sentit, afegeix que el nou contracte de neteja 
encara trigarà un any o un any i mig i que mentrestant cal que els carrers estiguin nets. 

D’altra banda, respon al senyor Ortiz que el Districte li ha traslladat tota la informació de 
què disposava en relació amb les residències. Afirma, com deia el senyor Vives, que el 
Govern ha estat molt transparent i que continuarà traspassant tota la informació que tingui 
a l’abast, i més perquè la qüestió de les residències és un tema que el preocupa. Esmenta 
que en la segona onada de la pandèmia la situació de les residències ha millorat molt, que 
l’Ajuntament junt amb la Generalitat han fet un sistema de control precís i exacte. 

A continuació, argumenta que l’àrea verda s’ha fet justament perquè el Govern té una 
visió global de la mobilitat de la ciutat i també de la mobilitat metropolitana, i perquè el 
veïnat feia més de deu anys que la reivindicava, i cal escoltar-lo i fer-li cas si tenen raó en 
les seves peticions. Afegeix que els barris d’Horta-Guinardó han de ser com qualsevol 
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altre de Barcelona i que els veïns i veïnes han de tenir els mateixos drets que tots els 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona en altres punts de la ciutat. Així mateix, assenyala 
que alguns dels problemes ja s’han solucionat, amb diàleg. Confessa que les mesures de 
mobilitat sempre són conflictives i que en aquest moment hi ha un gran debat sobre la 
mobilitat de Barcelona, però pensa que és bo que tothom sàpiga que s’ha d’anar 
caminant, perquè hi ha tres crisis: la crisi mediambiental, la crisi sanitària i la crisi 
econòmica, a les quals també cal fer front amb mesures de mobilitat. 

Després, està d’acord que no és sostenible la situació en què es troba l’atenció primària, 
que cada vegada té més pressió i repercuteix en la ciutadania. 

Admet que hi ha hagut problemes en alguns òrgans de participació i que cal continuar 
treballant per intentar arribar al màxim a la ciutadania. 

La senyora Casas agraeix al Govern la tasca que ha fet i que espera tingui en compte les 
qüestions que demana el seu grup de cara a propers consells plenaris i al que queda de 
mandat, perquè tot el que proposen els grups és en benefici del veïnat. 

Celebra que el Govern ja hagi enllestit el PAD i el PAM. 

El senyor Ortiz mostra el seu acord amb el senyor Vives que durant el confinament el 
Govern ha fet una bona gestió de transparència i de traspàs d’informació a tots els grups 
de l’oposició. 

D’altra banda, manté que s’hauria de tractar les residències com si fossin un equipament 
més del Districte, i malgrat que sap que no són competència ni del Districte ni de 
l’Ajuntament, pensa que hi hauria d’haver més col·laboració per aconseguir una 
informació més transparent. 

Està d’acord que no es poden permetre l’estat en què es troba l’atenció primària, per això, 
manifesta que cal tirar endavant els projectes pendents respecte a centres d’atenció 
primària. 

Quant a la mobilitat, pensa que sí que ha faltat una mica de visió global, i remarca que no 
ha dit en cap moment que no s’hagués de fer l’àrea verda, però diu que s’haurien d’haver 
tingut en compte les repercussions als barris adjacents i a alguns sectors. 

El senyor Vives manifesta que l’àrea verda a la zona nord del districte és un clar exemple 
d’una cosa que no s’ha fet bé, perquè fins i tot els veïns i veïnes reconeixen que es podria 
arribar a un consens perquè a les zones que no estan habitades s’hi pogués aparcar 
sense que fos àrea verda. 

D’altra banda, confessa que no tot són males notícies, que al llarg de l’any el Govern de la 
Generalitat reactivarà les obres de la línia 9 del metro i que entre l’any 2026 i el 2027 
Horta-Guinardó tindrà tres parades de metro d’aquesta línia. 

Per acabar, fa una crida a la responsabilitat de la gent perquè durant les festes de Nadal 
facin cas a les autoritats sanitàries. 

El senyor Farin manifesta que malgrat la pandèmia cal que se solucioni d’alguna manera 
el tema de la participació, perquè sembla que encara queda molt de temps perquè es 
puguin fer reunions amb un nombre elevat de persones, per tant, reclama que es busquin 
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espais alternatius per tal que els veïns i veïnes puguin assistir a les sessions o que com a 
mínim es puguin connectar en línia i puguin intervenir en directe. 

Després, pregunta si la mesura de govern que ha esmentat la regidora es presentarà al 
Plenari de març. Insisteix que Montbau no necessita un gran pla, sinó inversió, per tant, 
que les accions previstes a la mesura de govern han d’anar acompanyades de calendari i 
de pressupost, perquè, en cas contrari, no servirà de res. 

La regidora informa al senyor Ortiz que no només s’ha arribat a un acord amb l’hospital, 
sinó que s’ha fet zona de desbordament tot el barri de la Teixonera –a Horta també s’està 
estudiant– i que hi ha prevista una reunió amb l’AVV del Carmel, per tant, reitera que 
s’està estudiant quina és la millor manera per fer-ho. 

Destaca que és una molt bona notícia que es reprenguin les obres de la línia 9 del metro, 
també els 3.600 milions d’euros destinats a rodalies, ja que milloraran molt la xarxa 
metropolitana, cosa que afectarà el Districte d’Horta-Guinardó, i també l’acord per la unió 
dels tramvies. Subratlla que són solucions de futur per a la mobilitat que beneficiaran molt 
la ciutat de Barcelona i la seva connectivitat. 

Comenta que s’intentaran millorar els processos de participació al més aviat possible, 
però recorda que cal seguir les directrius del Procicat, dins el qual el Departament de 
Salut té una especial rellevància. 

Finalment, constata que al Plenari de març portaran un pla consensuat amb els veïns i 
veïnes. I afegeix que fins aquest moment ha anat complint tots els compromisos que havia 
adquirit. 

d) Mesures de Govern.  

C) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

8. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f de la 
Carta Municipal de Barcelona, el Programa d’actuació municipal 2020-2023 

9. Aprovar, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Programa d’actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2020-2023; i 
trametre’l a l’Alcaldia als efectes d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament 
Orgànic Municipal 

La regidora del Districte exposa que aquests dos punts són una segona part de l’informe 
que ha presentat abans, perquè tot són actuacions sobre el Pla d’actuació de districte i 
totes segueixen un full de ruta. 

Assenyala que presentarà el Pla d’actuació de districte (PAD) i el Pla d’actuació municipal 
(PAM), però que se centrarà especialment en el PAD. Així mateix, apunta que aquests 
dos documents són les cartes de navegació per guanyar la partida a la pandèmia i a la 
vegada resoldre les tres emergències d’aquest moment com a ciutat i com a societat, les 
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quals s’han d’abordar de manera conjunta, perquè van relacionades entre si: la crisi 
sanitària, la crisi econòmica, que portarà a una crisi social, i la crisi climàtica. 

Reitera que el nou context sorgit de la crisi de la COVID ha evidenciat que calia 
replantejar i repensar les prioritats del mandat d’acord amb les noves necessitats, atès 
que l’excepcionalitat de la situació requereix una resposta amb una proposta 
extraordinària. Per això, remarca que el Govern vol cercar el màxim consens polític i 
social per poder sortir de la crisi, i sense deixar ningú enrere. 

Posa de manifest que després del Pacte de Barcelona, que marca els reptes i les 
principals línies d’acció del Govern, li agradaria que el PAM i PAD d’Horta-Guinardó fossin 
els documents municipals que concretin les mesures que cal executar per abordar el futur 
immediat de la ciutat i del districte. Tot i que reconeix que són provisionals en algunes 
accions, afirma que marquen els objectius que es volen aconseguir: una ciutat, un districte 
i uns barris més humans, amb els serveis i equipaments necessaris per fer front a les 
necessitats socials, sanitàries, educatives i culturals, més cohesionats socialment i amb 
més igualtat de gènere, i que garanteixin la convivència i la seguretat, amb activitat 
econòmica per generar ocupació, més sostenibles ambientalment, amb més zones verdes 
i menys contaminants, i amb un espai públic accessible i ben travat. 

En aquest sentit, assenyala que s’han revisat i actualitzat les prioritats formulades mesos 
enrere i que s’han mobilitzat tots els recursos disponibles de manera transversal i 
coordinada amb la societat civil i la resta d’administracions. Pel que fa al PAD d’Horta-
Guinardó, indica que s’hi ha intentat incloure també diferents mesures ciutadanes que 
s’havien recollit en els processos de participació fets abans de la pandèmia. 

Assegura que en el PAM i el PAD no s’escatimen recursos: es mobilitzen totes les fons 
pressupostàries i altres vies de finançament a l’abast, a Catalunya, a Espanya i a la Unió 
Europea; s’augmenta la despesa i les inversions públiques, i es mobilitza la inversió 
privada, tot això per superar l’actual situació de crisi i preparar la ciutat per a la 
recuperació econòmica i social, i definir un horitzó futur socialment i ambientalment 
sostenible. 

Tot seguit, assenyala que els sis grans eixos d’actuació sobre els quals es treballa per 
aconseguir una ciutat més digital, més verda, més saludable, amb més cohesió i amb més 
igualtat estan inspirats en els objectius de desenvolupament sostenible. 

Explica que cada eix conté mesures de xoc per abordar els efectes produïts per la 
pandèmia, algunes de les quals ja s’estan portant a la pràctica, i mesures estratègiques 
que s’han d’anar executant en els propers anys del mandat. 

A continuació, exposa que el primer eix del PAD és recuperar l’economia, fer-la més forta, 
més resilient i més diversificada. En aquest sentit, planteja que aposten per enfortir el 
teixit econòmic per assegurar els llocs de treball. Subratlla que el comerç de proximitat i la 
restauració són les grans fonts d’ocupació d’Horta-Guinardó i que per això continuaran 
incentivant aquests sectors i elaborant mesures per reforçar la seva presència als barris 
del districte. 

Pel que fa al segon eix, indica que es reforça l’atenció i els recursos per a la inclusió social 
amb una acció estratègica que ajudi a enfortir el model sociosanitari. 
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En tercer lloc, relata que s’accelera la transició ecològica contra la crisi climàtica amb la 
implantació d’un model urbà de dimensió més humana, descarbonitzat i sostenible. 

Assenyala que el quart eix és enfortir la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva, 
que articula una xarxa de coneixement, talent i creativitat de primer ordre. 

Indica que el següent és fer una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió 
metropolitana. 

Quant al sisè, manifesta que és impulsar una ciutat oberta, amb una administració 
digitalitzada. 

A continuació, esmenta que el Districte, a part de la generació d’ocupació a través del 
comerç i la restauració, té altres mesures com el nou Pla de desenvolupament econòmic 
(PDE) per al 2021-2023, amb el qual s’acompanyarà el comerç en processos de 
digitalització i de reforçament d’eixos al voltant dels barris d’Horta-Guinardó. Afegeix que 
també hi haurà el cobriment de la ronda de Dalt, acabar la primera fase, i que s’ha 
presentat un projecte per aconseguir fons europeus per fer el cobriment de la segona. A 
més, diu que el PIM ja inclourà també l’elaboració del projecte de la tercera fase. 

Quant a la millora de l’espai públic, apunta que es farà un pla integral d’espai públic i un 
pla de mobilitat per a vianants. 

Assenyala també que es continuarà executant el Pla de barris de la Teixonera i Sant 
Genís, i que està previst fer l’actuació al carrer Olvan i construir l’escola bressol. 

Així mateix, en l’apartat de regeneració urbana i rehabilitació de barris, diu que es 
continuarà fent espai públic, però que s’entrarà també als habitatges per ajudar la gent a 
fer les seves llars més sostenibles energèticament. 

Esmenta també que es continuarà amb les obres del mercat d’Horta, amb la 
reurbanització d’espais públics com la Font d’en Fargues, Vayreda-Harmonia i que es farà 
la urbanització de la Clota i el tancament de les bateries del Turó de la Rovira. 

A continuació, subratlla que es treballarà en el Consell Ciutadà per poder executar la 
primera fase de Juan de Mena i poder acordar el projecte del carrer Praga. 

Després, diu que es treballarà en el projecte de la Torre Garcini i que espera tenir aviat un 
projecte per poder executar les obres de l’equipament esportiu del carrer Sardenya.  

Per acabar, destaca que s’està fent el diagnòstic per al Pla de barris del Carmel i Can 
Baró i que a l’estiu hi haurà les primeres actuacions. En aquest sentit, anuncia que es 
tirarà endavant la rehabilitació del casal de barri Pirineus i del camp de futbol del Carmel. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, relata que s’ha mirat el PAD i el 
PAM i que per poder tirar endavant els diferents punts que contenen calen inversions i 
aquestes depenen no només de fons propis de la ciutat, sinó d’altres administracions i 
també de fons europeus, ja que a causa de la COVID les finances de l’Ajuntament han 
quedat molt afectades. Per tant, posa de manifest que fins que no arribin els fons hi haurà 
alguns projectes que no es podran fer o només es podran fer en part. 
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Respecte als sis grans eixos que ha explicat la regidora, comenta que n’hi ha alguns que 
són molt genèrics i no se sap ben bé quins projectes se’n derivaran o quines inversions 
calen per tirar-los endavant. Esmenta, per exemple, que al PAD les actuacions previstes 
en relació amb la mobilitat estan molt poc especificades. 

Diu que tant de bo arribin fons per poder tirar endavant tots els projectes, però que si no 
és així, que almenys hi hagi els projectes executius acabats per poder-los fer més 
endavant quan hi hagi els fons suficients. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup tant per al PAD com per al PAM. Afegeix que 
a mesura que hi hagi les inversions, aniran votant cadascun dels projectes individualment. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, exposa que durant el confinament es va 
arribar a un acord de ciutat entre el Govern, els grups de l’oposició i les entitats, i que al 
juliol la regidora va informar que aquest pacte de ciutat es traslladaria a un pacte de 
districte en el qual es posarien a treballar al setembre. Després, a l’octubre es va anunciar 
que aquest pacte de ciutat es passaria al districte a través d’una mesura de govern al Ple 
de desembre, en l’actual. Però després el Govern va decidir que les mesures del pacte de 
ciutat s’inclourien dins del Pla d’actuació de districte. Comprèn que la pandèmia ho ha 
capgirat tot, però pensa que amb la situació actual calia un PAD extraordinari i no ha estat 
així. Pensa que la inclusió del pacte de ciutat a dins del PAD actual ha fet que aquest 
quedi desnaturalitzat i que no sigui el que el veïnat s’esperava, malgrat que sembla que 
tot i la reducció d’ingressos l’Ajuntament mantindrà la seva capacitat financera, però que 
destinaran els 800 milions d’inversions prioritzant aquells projectes que el Govern pensa 
que són més oportuns. 

D’altra banda, pensa que falten grans projectes transformadors i alhora també iniciatives 
concretes i visibles per als barris, atès que moltes són propostes de ciutat, la qual cosa 
reflecteix una manca de projecte de districte. 

Pensa també que moltes de les propostes acabaran al final del mandat com a projectes o 
com a molt com a projectes executius. 

Celebra que es vulgui impulsar la promoció econòmica, cosa que suposa un gran repte 
per al districte, atès que es troba a la cua en alguns dels indicadors econòmics i socials 
respecte a la resta de la ciutat, molt per sota de la mitjana en alguns barris concrets com 
ara el Carmel. Per això, els mercats i els eixos comercials d’Horta-Guinardó han de ser 
una prioritat. Celebra també que la regidora hagi esmentat l’elaboració del nou pla de 
desenvolupament econòmic del districte. 

Tot seguit, lamenta que al PAD deixin aturada tota la qüestió de la Font del Gos i Tres 
Turons. 

A continuació, exposa que fa poc s’ha presentat el projecte de tramvia per la Diagonal per 
als propers anys, amb calendari i pressupostos, cosa que demostra que l’Ajuntament ha 
prioritzat aquestes obres per sobre d’altres projectes propis d’Horta-Guinardó, com és el 
cobriment de la ronda de Dalt i la finalització de la línia 9 del metro. 

També diu que al PAD hi ha alguns temes que queden una mica indefinits, com és el 
casal de barri Pirineus, del qual només es parla de fer-hi millores i no una reforma integral, 
tal com demana el veïnat. 
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Per acabar, opina que aquest pla té molt de text i poca concreció, i que és més un 
document amb bons desitjos que no pas un programa d’actuació ambiciós per donar 
solució als reptes dels pròxims anys. 

Anuncia que el seu grup s’absté. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, en primer lloc, agraeix al Govern municipal 
la bona predisposició a l’hora de reunir-se amb els grups de l’oposició per explicar-los el 
Pla d’actuació municipal i el Pla d’actuació de districte. Tanmateix, confessa que quan 
Junts per Catalunya va rebre el document els va sorprendre la manca de concreció i la 
poca ambició del Govern a l’hora de definir les prioritats per a la legislatura. 

A més, comenta que hi troba a faltar qüestions que el Govern s’havia compromès en 
consell plenari a incloure-hi, per exemple, les escales de Torrent de Can Mariner. 

Diu que comprèn que és un moment complicat en relació amb el pressupost, però que cal 
tenir present que el Pla d’actuació de districte i el Pla d’actuació municipal són plans que 
van més enllà de la pandèmia i que, per tant, han de recollir aspectes que vagin més enllà 
dels mesos que s’acosten. 

D’altra banda, manifesta que el Govern actual passarà a la història com el Govern dels 
projectes executius, perquè quan es demana l’execució d’alguna cosa diuen que no hi ha 
diners, però que es farà el projecte executiu. Així mateix, celebra que alguns projectes 
finalment es materialitzin, com ara l’escola bressol de la Teixonera o la plaça Font d’en 
Fargues. Per aquest motiu, anuncia que el seu grup s’absté en la votació, amb la finalitat 
de poder seguir negociant noves aportacions i amb la finalitat de poder continuar 
treballant en quina és la millor via per fer les coses. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, exposa que el Pla d’actuació de districte 
ha de servir per explicar a la ciutadania els projectes per als barris en els anys que 
queden de mandat, què és farà i què no i el perquè. Per tant, puntualitza que un bon pla 
d’actuació municipal i un bon pla d’actuació de districte han d’explicar per si sols quin 
model de ciutat proposa i planteja el Govern. Lamenta que en els plans presentats no 
sigui així. 

En aquest sentit, afirma que la proposta no és ambiciosa, que conté contradiccions entre 
apartats, propostes repetides dues o tres vegades i que, a més, està inflada d’actuacions 
ja fetes en l’àmbit de ciutat, però que a Horta-Guinardó no n’han sentit ni a parlar, per tant, 
amb una manca de rigor impressionant. 

Malgrat tot, indica que Esquerra Republicana es va asseure a negociar pel bé dels barris i 
que la resposta ha estat la indiferència, perquè encara no han rebut cap mena de contesta 
sobre les propostes que els van fer arribar. Afegeix que una bona part eren demandes 
històriques del veïnat, per tant, creu que no només és una manca de respecte cap al seu 
grup municipal, sinó també cap a totes les entitats i el veïnat d’Horta-Guinardó que han 
demanat aquestes qüestions en diversos òrgans de participació insistentment. 

Pel que fa als plans, diu que el resum és que no s’avança en res en els grans projectes de 
districte, i que tant de bo fos el Govern dels projectes executius com diu el senyor Vives, 
perquè així almenys alguna cosa s’avançaria. Retreu a la regidora que el document que 
ha presentat no inclou el projecte executiu de la tercera fase de la cobertura de la ronda 
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de Dalt, tal com ella deia, sinó l’avantprojecte. Per tant, exigeix que es parli amb el veïnat i 
es consensuï un calendari clar per a tota la cobertura i els projectes executius. Subratlla 
que tampoc no conté res sobre Tres Turons, només proposen un estudi, però no indiquen 
de què. Demana al Govern que parli clar, perquè Barcelona en Comú diu una cosa i el 
PSC una altra respecte a Tres Turons, i que si no volen executar el planejament que 
tinguin la valentia política de canviar-lo. 

Lamenta que al pla tampoc hi hagi les mesures concretes de mobilitat i accessibilitat 
llargament reivindicades per entitats veïnals. 

Per acabar, parla del compliment d’acords. Indica que les rampes del carrer Poesia-
Montbau i el casal de barri Pirineus haurien de ser al pla d’actuació i no hi són, malgrat 
que eren actuacions previstes en els pressupostos de l’any 2020. Argumenta que és 
intolerable que el casal vagi per pla de barris, perquè implica una retallada en inversió a 
Can Baró. Per això, exigeix que no es retalli la inversió a Can Baró, que ha estat molt 
baixa en els darrers anys i també ho serà durant el que queda de mandat. 

En conseqüència, anuncia que el seu grup vota en contra del Pla d’acció municipal i al Pla 
d’actuació de districte. 

La regidora, en primer lloc, dona les gràcies a tots els grups que s’abstenen en la votació, 
que ho entén com un vot de confiança malgrat no els acabi d’agradar el document. 

D’altra banda, reitera que no hi ha hagut retallada, que el pressupost municipal és de 
3.000 milions i que s’incrementarà si al final s’aproven els pressupostos generals de 
l’Estat, tanmateix que el que ha passat és que una part del pressupost municipal que 
havia d’anar a inversions s’ha hagut d’utilitzar per atendre les necessitats originades per la 
COVID. Insisteix que han negociat amb el Govern de l’Estat i que hi ha bones notícies 
respecte a l’endeutament, la qual cosa permetrà incrementar molt les inversions. 

Insisteix que aquest any el PIM, el PAM i el PAD no seran una foto fixa, sinó que es podrà 
fer més o menys en funció dels fons que acabin arribant. 

Respecte a la Font del Gos, apunta que el PAD inclou canviar el planejament urbanístic 
d’aquesta zona, i més en aquest moment que la Generalitat ha fet un canvi en aquest 
sentit. 

Opina que en el PAD hi ha bones notícies i també ambició, perquè hi ha inversions a tots 
els barris, hi ha ganes d’impulsar projectes que feia molts anys que no es tiraven 
endavant. Per tant, pensa que la foto final serà molt millor que la inicial, i assegura que 
buscaran els recursos necessaris perquè així sigui. 

Finalment, puntualitza que l’únic projecte al qual s’haurà de renunciar en el mandat actual 
és la rambla del Carmel, perquè suposa una inversió molt important i per la COVID s’han 
hagut de canviar prioritats. Afegeix que el projecte executiu està pràcticament finalitzat i 
que si arriben fons tiraran endavant l’obra, però veu complicat que es pugui iniciar i acabar 
en aquest mandat. Tanmateix, apunta que el que sí que es farà és iniciar el projecte de 
remodelació de Torre Garcini, la remodelació del casal Pirineus, el 2021, el camp de futbol 
del Carmel i es continuarà treballant amb els barris. 



 
 
 

16 
 

El PAM i el PAD s’aproven amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 
l’abstenció de GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi i el vot desfavorable de GMDERC-AM. 

El president llegeix la intervenció del senyor Lluís Cairell, de l’AV Teixonera: «Hem vist 
que la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del 14 de desembre del 2020 ha contemplat una 
modificació respecte a l’aprovat inicialment. Demanem a la senyora regidora que ens digui 
per què no ens ha convocat per explicar-nos i tractar aquestes modificacions, tal com 
havíem entès, s’hi va comprometre verbalment amb les cinc associacions de nord de Vall 
d’Hebron. Quan ens convocaran per tractar aquesta modificació? Con el planeamiento de 
diez pisos de altura, el barrio de Taxonera quedará totalmente “cementado” y tapado. 
Ustedes no tienen en cuenta lo que dicen: “no cemento y sí verde”. Hay que tener 
presente que esta zona era “zona verde no edificable”. Para descongestionar el tráfico de 
Barcelona se crearon zonas de pacificación de parkings. No se respeta por parte del 
Ayuntamiento los acuerdos que en su día informó a los vecinos. No han aprendido la 
participación ciudadana que tanto fomentan en el Ajuntament.» 

Seguidament, llegeix la intervenció del senyor Joaquim Cama, en representació de les 
cinc associacions de veïns i veïnes de la zona de la Vall d’Hebron: «Vam llegir amb 
incredulitat que el PAD i el PAM 2020-2023 parlen d’elaborar l’estudi i avantprojecte de la 
tercera fase entre la Llosa i el carrer de l’Harmonia. ¿Ens hem perdut? No, nosaltres no 
ens hem perdut, és l’equip de govern de l’Ajuntament que ens menysté. La regidora ens 
ho va aclarir dimarts passat en el Consell Ciutadà, explicant què significa això, referit a la 
fase 3 i literalment: “No estem parlant de cap opció, estem parlant que ara ens hem de 
reunir la comissió de seguiment de la ronda, treballar amb arquitectes i arribar a la solució 
de consens i que sigui viable.” No ens faran llum de gas. La solució i el consens ja els 
tenim des del 2015, i la prova està en el BOE, que va publicar la convocatòria de la 
licitació per a l’adjudicació de la redacció dels avantprojectes per a les cobertures de la 
ronda de Dalt als districtes de Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris, i la possible redacció 
dels projectes d’una primera fase. El pressupost base de la licitació era de 1.464.475,19 € 
més IVA per a tots els lots, i els corresponents al nostre districte eren: lot 2 per 597.994,29 
€ més IVA, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, la Vall d’Hebron, Montbau; lot 3 per 
529.028,55 € més IVA, la Vall d’Hebron, Montbau, Horta. Fins a on sabem nosaltres, 
aquesta licitació es va adjudicar i es van començar a redactar els avantprojectes. Però el 
nou equip de govern de Barcelona en Comú va aturar la redacció. A partir aquí, per 
aquesta decisió de la qual cap representant de Barcelona en Comú ha tingut la vergonya 
política de responsabilitzar-se, propi de les administracions sense la mínima qualitat 
democràtica per la manca de transparència, comença la reivindicació dels nostres barris 
per recuperar l’acord de la cobertura i el soterrament de la ronda pactats i que es 
reflectien en els avantprojectes avortats. L’únic resultat aconseguit fins avui després de la 
ruptura del pacte entre l’Ajuntament i els veïns, en cinc anys, és la cobertura efectiva del 
tram entre el mercat de la Vall d’Hebron i avinguda Jordà. En conseqüència: 1. El que cal 
és acabar amb la redacció dels avantprojectes aturada fa més de cinc anys i que ja 
comptava amb assignació pressupostària i la consegüent immediata redacció dels 
projectes executius per programar les inversions en els mandats que calguin amb el 
consens de totes les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament. 2. ¿Preveu 
l’alcaldessa contestar la nostra petició d’una videoconferència amb la tinenta d’alcalde 
Sra. Janet Sanz per desencallar la situació i contemplar les noves oportunitats de 
finançament que es presenten amb els fons COVID de la Comunitat Europea? La vam 
enviar el 13 d’octubre de 2020 i hi hem insistit el 7 de desembre de 2020. Encara sense 
resposta.» 
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La regidora respon al senyor Cairell que, com sap, s’ha aprovat reduir dos pisos en el 
planejament de l’entorn que esmenta. Així mateix, apunta que en el proper Ple s’aprovarà 
de manera definitiva el planejament de la Llosa, que és molt bona notícia, perquè hi haurà 
una inversió sanitària molt important al districte que ajudarà a millorar la qualitat de 
l’atenció a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 

Pel que fa al senyor Cama, manifesta que ja li ho va explicar i que el millor és que es 
convoqui tan aviat com sigui possible la comissió de seguiment del cobriment de la ronda i 
es comenci a treballar en aquesta qüestió. 

10. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f de la 
Carta municipal i 10.6.g de les Normes reguladores de funcionament dels 
districtes, el pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 i 
el pressupost del Districte per l’any 2021 

El senyor Víctor Valls, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, en primer lloc, saluda a tots els presents a la sala, les persones que 
segueixen el Plenari en streaming, la consellera sortint Maria Calvet i el nou conseller 
Diego Hernández. 

En segon lloc, diu que intentarà ser ràpid en l’explicació dels dos pressupostos i que ho 
farà acompanyat d’un document que compartirà a la pantalla perquè tothom el pugui 
veure. 

Respecte a la proposta de pressupostos de l’any 2021 per a la ciutat de Barcelona, 
argumenta que està emmarcada dins de la crisi de la COVID, amb la caiguda d’ingressos 
del producte interior brut, la incertesa de l’evolució econòmica i la greu emergència social i 
crisi econòmica causada per la pandèmia. 

Especifica que la proposta total de volum d’ingressos és al voltant dels 3.200 milions 
d’euros. I dins el marc de la proposta, argumenta que la congelació de tarifes i la caiguda 
de l’activitat farà que hi hagi 27,5 milions menys d’ingressos, que es deixaran de recaptar 
uns 14,8 milions per taxes de terrasses i altres aprofitaments, i que l’ajornament del 
recàrrec de la taxa turística també farà que s’ingressin 5 milions menys. Tanmateix, indica 
que són optimistes en relació amb els possibles fons que arribaran del finançament 
exterior. En aquest sentit, manté que amb el repartiment dels fons de l’Estat arribaran 247 
milions, que amb els fons incondicionats de l’Estat per als ens locals es podran mobilitzar 
107 milions, i que la millora de la capacitat de deute farà que hi hagi 150 milions més. 

Pel que fa a les despeses, assenyala que tot i que hi ha una certa reducció en algunes de 
les partides dels capítols de despeses corrents, el que sí que es preveu és la possibilitat 
de fer una forta inversió, moltes vegades executable en el mateix any, gràcies a la 
disponibilitat de fons per via de l’endeutament o del finançament de l’Estat. 

Tot seguit, mostra el repartiment de les inversions, sobre les quals planteja que la previsió 
és poder fer un increment important respecte a l’any 2020, amb una reserva extraordinària 
de 130 milions d’euros. 

Quant al pressupost del Districte d’Horta-Guinardó, indica que aquest només correspon 
als capítols de despesa corrent, és a dir, als capítols l, II, III, IV i V. 
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En aquest sentit, esmenta que a retribucions de personal hi ha un increment per la millora 
de les condicions salarials del treballadors i per la incorporació d’alguns agents de la 
Guàrdia Urbana. 

Tocant als capítols II i IV, pagaments directes de l’Administració, comenta que per a 
manteniment de via pública hi ha un petit reajustament del 3,4 %, que en general afectarà 
totes les partides del pressupost relatives a despesa corrent. 

Pel que fa als serveis a les persones i territori, informa que alguns capítols s’hauran de 
complementar amb el finançament que vindrà de taxa turística al llarg del proper any. 

Així mateix, apunta que s’aplica un increment a la partida de subvencions a les entitats 
perquè ara també es contemplaran altres transferències que abans es feien des d’altres 
àmbits. 

Quant a la gestió i dinamització d’equipaments, assenyala que amb petites diferències tots 
els projectes que es fan als equipaments municipals es continuaran fent. 

Després, explica que a la partida de serveis generals i manteniment dels edificis també 
s’ha fet un petit ajustament. 

A continuació, informa que la partida més gran del Districte en relació amb la despesa 
corrent és l’atenció social, és a dir, la transferència que es fa a l’Institut Municipal de 
Serveis Socials, que correspon pràcticament al 32 % de les despeses. 

Conclou que l’import total de despesa és de gairebé 32.800.000 euros, amb una reducció 
del 3,4 %. Pel que fa a la distribució, relata que el 31,8 % va a atenció social, el 25,8 % a 
la via pública, el 15 % per a personal i la resta es distribueix entre les altres partides. 

La senyora Milagros Casas, del GMDBxCanvi, pensa que amb la crisi de la COVID el que 
caldria fer és abaixar la carga impositiva per poder ajudar a la reactivació econòmica. 

Respecte al pressupost del Districte, espera que l’increment de les retribucions de 
personal sigui perquè hi ha un augment dels efectius de la Guàrdia Urbana al districte. 

Anuncia que el seu grup s’absté en la votació. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, diu que el que més sorprèn és que mentre el 
pressupost general de l’Ajuntament augmenta al voltant del 6 % el d’Horta-Guinardó 
disminueix, i en uns aspectes crucials com són els temes socials. Indica que això dona a 
entendre una desautorització a l’autonomia i a la capacitat política dels districtes. A més, 
subratlla que partides dedicades als serveis socials bàsics i al servei d’assistència 
domiciliària es redueixen un 3,4 % mentre que el del 2020 s’havien incrementat un 3,6 %. 

Exposa que és incomprensible que hi hagi aquesta reducció d’aquestes partides en un 
moment en què entra un nou contracte per al servei d’assistència domiciliària i que la 
previsió és que els seus usuaris incrementin en nombre i en prestacions, i més, tenint en 
compte que els indicadors socials d’Horta-Guinardó van quedant enrere respecte a la 
mitjana de la resta de districtes. 

Així mateix, lamenta que en conjunt es redueixin les partides dedicades al manteniment i 
millora de l’espai públic, atès que la salubritat i les millores de l’entorn són bàsiques en 
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aquests moments. Afegeix que també disminueixen partides molt petites en què la 
capacitat del Districte és molt limitada. 

D’altra banda, relata que a principis d’any el Govern i Esquerra Republicana van aprovar 
una de les pujades més gran d’impostos i taxes de Barcelona i pensa que ara hi ha altres 
prioritats i que calen uns pressupostos i unes ordenances fiscals que moderin els 
impostos amb la finalitat d’ajudar famílies, autònoms i pimes, perquè cada botiga, cada 
bar que tanca vol dir llocs de treball perduts i famílies que es queden sense ingressos. 
Insisteix que davant la crisi econòmica més greu en dècades la rebaixa de la pressió fiscal 
ha de ser una prioritat. 

Per acabar, anuncia que el seu grup vota en contra dels pressupostos. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, manifesta que aquests no són els 
pressupostos que hagués presentat el seu partit, no obstant això, i davant del context de 
triple crisi, cal ser generosos, cosa que no implica donar un xec en blanc, per tant, apunta 
que Junts per Catalunya s’absté en la tramitació inicial dels pressupostos en pro de 
continuar treballant i fer propostes que es materialitzin en forma d’al·legacions. 

Apunta que actualment les forces polítiques que governen a l’Ajuntament de Barcelona 
també ho fan a l’Estat i que l’Estat espanyol està a la cua en ajudes als sectors més 
afectats. Per tant, no hi ha res que faci pensar que el Govern de Barcelona actuï d’una 
altra manera. 

Assenyala que segurament l’objectiu comú de totes les forces polítiques del Consell 
Plenari és que l’Ajuntament de Barcelona sigui el motor de la recuperació econòmica de la 
ciutat i estigui al costat de les famílies, dels autònoms, dels treballadors i treballadores i 
dels empresaris i empresàries de la ciutat, i que la funció de l’oposició és fiscalitzar-lo i 
posar de manifest tot allò que no es fa bé. Per això, indica que el seu grup considera que 
els pressupostos presentats no donen resposta a les necessitats actuals, sinó que 
bàsicament es limiten a fer més despesa interna i a aixecar carrers en comptes de fer una 
despesa que serveixi per aixecar persianes. Insisteix però que malgrat tot això 
continuaran treballant perquè en el Plenari municipal s’aprovi el millor pressupost possible 
i s’hi incloguin les al·legacions de Junts per Catalunya. 

Reitera que el seu grup s’absté en la votació. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, afirma que la proposta de pressupost 
presentada és una proposta expansiva, que és el que cal en una situació com l’actual, 
perquè cal més inversió pública i no retallades. Per tant, mostra el seu desacord a 
rebaixar impostos, ja que cal tenir ingressos per poder fer inversió pública, garantir drets i 
que ningú es quedi enrere. En aquest sentit, exposa que la proposta de pressupostos 
inclou els romanents i la possibilitat d’endeutar-se, com ha comentat la regidora 
anteriorment, matisa però que no és cert que els grups de l’Ajuntament de Barcelona 
hagin negociat amb l’Estat l’ús dels romanents i la possibilitat d’endeutar-se, sinó que va 
ser el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés que va aturar el decret que 
el Govern del PSOE i Podemos volia introduir i que lligava de mans i peus els ajuntaments 
de tot l’Estat. Per tant, insisteix que gràcies al posicionament del seu grup l’Ajuntament de 
Barcelona actualment disposa de més recursos per poder destinar als barris. 
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Així mateix, subratlla que continuen esperant que el Govern de l’Estat derogui la llei 
Montoro. 

D’altra banda, indica que el seu grup està negociant els pressupostos amb el Govern per 
tal que serveixin per donar resposta a l’emergència social i econòmica actual i començar 
ja a revertir la crisi i a crear escenaris de recuperació futurs. Per tots aquests motius, 
anuncia que Esquerra Republicana s’absté en la votació, amb l’objectiu de negociar i 
aconseguir els millors pressupostos al servei dels barris i de tota la ciutadania. 

El senyor Valls diu que amb un minut no té temps de respondre a tots els grups, per tant, 
els emplaça que li formulin les preguntes que tinguin allà on convingui perquè així ell es 
pugui estendre més en les respostes. 

Matisa que l’ajustament que es fa en la despesa del Districte queda compensat per 
l’increment que es fa en els mateixos capítols en la despesa de ciutat, perquè 
l’Ajuntament ha hagut d’assumir i assumirà bona part de la despesa necessària dels 
districtes. Per tant, argumenta que és un reajustament intern que requeria tot el balanç de 
l’Ajuntament, però que no representa una reducció dels serveis, atès que el pressupost 
total arriba als 3.200 milions d’euros. 

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

11. Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels 
equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2021 i sotmetre-la 
l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 

La senyora Carmen García Lores, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional, 
Promoció Econòmica i Ocupació, assenyala que es mantenen els preus del 2020, que 
s’introdueix la possibilitat de fer tallers en línia, els quals tenen un descompte del 15  % 
sobre els preus públics corresponents; que es mantenen els descomptes als joves, a les 
famílies, als aturats, a les persones amb discapacitat, així com la cessió gratuïta dels 
espais dels equipaments del Districte a les entitats i associacions sense ànim de lucre. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu 
grup a la proposta de preus públics per al 2021, atès que no es modifiquen respecte a 
l’any 2020 i que s’ofereix la possibilitat de fer activitats en línia amb preus més 
assequibles. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, suggereix que s’haurien d’haver reduït les 
taxes, especialment per als tallers que es fan de manera telemàtica, per tant, anuncia que 
el seu grup s’absté en aquest punt. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, valora que en una situació de crisi com 
l’actual els preus es congelin i que fins i tot s’hi incloguin alguns descomptes en el cas de 
les activitats telemàtiques, per tant, anuncia que el seu grup vota a favor d’aquest punt, 
malgrat que no és una votació vinculant perquè s’ha d’aprovar a Casa Gran. 

(Per motius tècnics no se sent la intervenció de la senyora Magna Martín Andrés, del 
GMDERC-AM. Intervé en lloc seu el senyor Farin.) 



 
 
 

21 
 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, indica que el seu grup s’absté. 

El president comenta que per streaming se sent, però que ells no ho senten, que 
intentaran resoldre el problema. 

S’aprova la proposta dels preus públics per a l’any 2021, amb el vot favorable de 
GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDJxCat i GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDERC-AM i 
GMDCs. 

12. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f de la 
Carta de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la 
qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels 
establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal 

El senyor Víctor Valls, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, mostra la seva satisfacció per la inclusió de la Bodega Massana, un dels 
cellers més coneguts del districte, al catàleg d’establiments emblemàtics de Barcelona. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor del seu 
grup a aquest punt. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, apunta que el seu grup s’absté a l’espera de 
les esmenes que es puguin presentar abans de l’aprovació definitiva a Casa Gran. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, indica el vot favorable de Junts per 
Catalunya a aquest punt. 

Tot seguit, mostra la seva sorpresa pel fet que el Govern, d’una banda, vulgui protegir 
aquest establiment de manera arquitectònica i, de l’altra, no li concedeixi llicència de 
terrasses, és a dir, per un costat, el protegeix i, per l’altre, el castiga, que això és una 
incongruència. 

El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, diu que el seu grup està d’acord amb 
la incorporació de la Bodega Massana dins del catàleg, i espera que aquesta protecció 
faci viable aquest negoci i d’altres, i que es mantingui la via d’ajuts i suport al petit comerç, 
que és l’ànima del barri. Tot seguit, indica el vot favorable del seu grup. 

El senyor Valls respon al senyor Vives que el Govern no castiga ningú, sinó que les 
condicions tècniques del carrer no permeten la instal·lació d’una terrassa, per tant, que és 
una decisió tècnica i no política. 

El punt s’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, 
GMDJxCat, GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDCs. 

13. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f de la 
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
docent situat al carrer Arenys 83X, d’iniciativa municipal a proposta del 
Consorci d’Educació de Barcelona  

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, explica que aquest punt es correspon al que ha de ser la nova escola 
bressol de la Teixonera. Apunta que el que ara defineix el planejament és el sostre màxim 
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de l’edificabilitat, però que només és una proposta i, per tant, que el que es preveu és 
poder ocupar l’espai definit com a equipament al carrer Arenys i cedir-lo al Consorci 
d’Educació de Barcelona per poder-hi construir l’escola bressol. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia que el seu vot és 
favorable, atès que és una escola bressol llargament reivindicada. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, apunta que el seu grup també hi vota a 
favor. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, indica que el seu grup també hi vota a favor, 
atès que és un projecte prioritari llargament reivindicat pel veïnat. 

La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, celebra que finalment es tiri 
endavant el projecte de l’escola bressol de la Teixonera, després de dues legislatures i 
mitja de reclamacions del veïnat. 

S’aprova per unanimitat. 

El president llegeix la intervenció del senyor Lluís Cairell: «La Avv. de Taxonera y el barrio 
queremos la máxima información y transparencia sobre la escola bressol que se 
construirá en el barrio. 1. ¿Puede haber afectaciones urbanísticas en el espacio que se ha 
de construir? El mismo está catalogado como (7b). 2. ¿Puede afectar a la plaza Herta 
Frankel, que se construyó y renovó en el año 2015 con un presupuesto de gasto del 
Ayuntamiento de más de 200.000 euros? 3. ¿Al día de hoy ya está la licitación y 
adjudicación del concurso de la obra? 4. ¿Cómo funcionará el Ajuntament junto con el 
Consorci d’Educació para llevar a cabo dicha obra? 5. ¿Cuándo será la fecha de inicio y 
fecha de finalización e importe total? Por todo lo expuesto solicitamos a la mayor 
brevedad una reunión con el equipo del proyecto y con el Ajuntament para aclarar todos 
los temas que crean dudas en el barrio.» 

El senyor Valls matisa que amb aquest punt únicament el que fan és fer el planejament de 
manera que es pugui disposar del sòl suficient per construir-hi l’escola bressol. Afegeix 
que s’ocuparà l’espai del 7b, que ara correspon a la plaça Herta Frankel, plaça que es va 
desenvolupar en precari per poder-ne fer ús fins que hi hagués aquest planejament. 

14. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f de la 
Carta de Barcelona, la modificació del Pla General Metropolità per regular el 
sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, 
d’iniciativa municipal 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, exposa que el que fa el planejament, d’acord amb la Llei d’urbanisme, és 
definir el sòl i la distribució del que es pot definir com a allotjament dotacional. Indica que 
l’increment del sòl es fa garantint el sòl d’equipament en tota la ciutat i distribuint amb un 
increment de l’1,5 %, sobre el 3,5 % existent, fins al 5 % el sòl d’equipament que es pot 
considerar com a sòl per fer allotjaments dotacionals, sempre amb control públic i d’acord 
amb les condicions establertes. 
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La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia l’abstenció del seu 
grup, perquè la proposta del Govern és massa genèrica. Afegeix que votaran a cada 
districte que correspongui cadascun dels equipaments. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, indica que a la comissió d’Urbanisme de 
Casa Gran ja van votar a favor de l’aprovació inicial. Anuncia el vot favorable del seu grup 
a aquest punt. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, apunta que el seu grup també hi vota a 
favor. Adverteix però que vigilaran que el procés d’implantació es faci d’acord amb la llei i 
que s’executi amb les garanties jurídiques necessàries d’acord amb el que estableix i 
recull la Carta municipal, que és que l’Ajuntament ho pot fer sense necessitat de recórrer 
a una institució superior. 

El señor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, indica que el seu grup hi vota a favor, 
tenint en compte que Horta-Guinardó és un dels llocs on hi ha més residències 
d’estudiants, que és una de les tipologies d’allotjament dotacional. Entén a més que a 
cada aprovació final caldrà fer alguns ajustaments en previsió de l’adquisició de nou sòl 
d’equipament. 

Afegeix que també hi voten a favor perquè calia definir aquests allotjaments dotacionals 
per districte per preservar els espais necessaris on han d’anar ubicats aquests 
equipaments als barris. 

El punt s’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, 
GMDJxCat, GMDCs i l’abstenció de GMDBxCanvi. 

15. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f de la 
Carta de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació del sector 08 
“Manxa-Santuari”, promogut per Global Service 2005 SL 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, informa que la modificació de planejament és de promoció privada i pretén 
resoldre l’MPGM del Carmel i ordenar bé els espais que estaven reservats tant per a verd 
urbà com per a l’edificació d’habitatge. Manifesta que amb aquesta modificació es 
guanyen 130 metres quadrats de verd, que haurà de cedir la part privada a la pública a 
l’hora d’executar el planejament. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, pensa que és important que es 
reordeni l’espai de “Manxa-Santuari” i, per tant, indica que el seu grup vota a favor 
d’aquest punt. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, anuncia el vot favorable del seu grup. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, diu que és una bona oportunitat per guanyar 
espai públic per a la ciutadania i un gran exemple de col·laboració publicoprivada, per la 
qual cosa el seu grup hi vota a favor. Així mateix, demana que s’escolti el veïnat abans de 
fer qualsevol tipus d’actuació que pugui perjudicar, per exemple, l’accés a algun dels 
pàrquings privats existents. 
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El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, apunta que es continuen fent 
modificacions, ordenacions i plans que després segurament es queden en un calaix i no 
s’executen, com és el cas del passatge Sigüenza, que era una actuació prioritària ja 
abans del 2014 i resulta que els veïns i veïnes han hagut de marxar corrents de casa seva 
perquè els queia el sostre al damunt. Per tant, anuncia que el seu grup no votarà a favor 
de cap més modificació de planejament ni PMU ni res que tingui a veure amb l’MPGM de 
Carmel i entorns fins que no es comenci a executar el que implica aquella modificació de 
planejament. Proposa que es comenci pel passatge Sigüenza. 

El president pregunta al senyor Farin si el sentit del vot és abstenció. 

El senyor Farin respon que sí. 

El punt s’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDJxCat, 
GMDCs, GMDBxCanvi i l’abstenció GMDERC-AM. 

El senyor Valls mostra la seva sorpresa per la posició d’Esquerra Republicana afirmant 
que no pensa aprovar cap planejament que es derivi del planejament existent. Els acusa 
de no saber de què parlen, i si ho saben, diu que la seva posició és absolutament 
equivocada. En aquest sentit, indica que el que fa el Govern és donar compliment al 
planejament existent amb els condicionants marcats a l’MPGM, que és que cal reordenar 
l’espai, i que no porten una modificació perquè sí, sinó les modificacions que el 
planejament preveia per poder desenvolupar el sector esmentat. 

16. Informar favorablement anomenar Jardins de Fadwa Tuqan l’espai format pels 
interiors d’illa entre els carrers de Sidó, Lledoners i l’avinguda Jordà i elevar la 
proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 

La senyora Núria Carmona Cardoso, Consellera per a l’exercici de les funcions 
assignades al conseller/a tècnic/a per l’article 27 de les Normes reguladores de 
funcionament dels districtes, manifesta que presentarà conjuntament les tres propostes 
que a la Junta de Portaveus han acordat elevar a la Ponència de Nomenclàtor: la placeta 
del Torrent, el Jardins de Fadwa Tuqan i el canvi de nom de Ramiro de Maeztu a Ana 
María Matute. En aquest sentit, indica que són propostes fetes per veïnat, consells de 
barri, el Consell de Dones, etc. 

Respecte als Jardins de Fadwa Tuqan, al barri de Sant Genís, informa que és l’espai 
interior d’illa ubicat entre els carrer de Sidó, Lledoners i avinguda Jordà i que va ser una 
proposta del Consell de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Genís. 

Apunta que els Jardins de Fadwa Tuqan, una poetessa palestina, encaixen en una zona 
de denominacions d’enclavaments de Terra Santa: plaça Palestina, Judea, Natzaret... 

Quant a la placeta del Torrent, al barri de la Font d’en Fargues, indica que es troba a la 
cruïlla entre el Torrent del Carmel, el carrer Peris Mencheta i el passatge Espiell. 
Assenyala que la placeta és un petit espai de salut i que el nom s’ha proposat seguint la 
tradició del barri de donar nom als carrers fent referència a l’accidentada orografia i a la 
seva relació amb els camins de l’aigua. 

Pel que fa al canvi de nom del carrer Ramiro de Maeztu per Ana María Matute, assenyala 
que aquest carrer està situat a Can Baró, però que també forma part de Gràcia i que per 
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això el Districte de Gràcia també ha hagut d’elevar la proposta a la Ponència del 
Nomenclàtor.  

Explica que Ana María Matute va ser una novel·lista catalana en llengua castellana molt 
coneguda, una de les veus més personals de la literatura del segle XX. 

Justifica la proposta de canvi de nom perquè Ramiro de Maeztu va ser un nom imposat 
per la dictadura franquista, i Ana María Matute respon a l’exigència de recuperació de la 
memòria democràtica de la ciutat de Barcelona en clau de gènere. Afegeix a més que Ana 
María Matute va viure els darrers anys de la seva vida a Can Baró. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, vota a favor del nom Jardins de 
Fadwa Tuqan. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, anuncia el vot a favor del nom Jardins de 
Fadwa Tuqan, poetessa palestina que parla de la seva lluita personal com a dona en la 
societat àrab 

 i que també va participar en política. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, apunta que el seu grup hi vota a favor pel 
que significa i perquè hi ha consens veïnal. 

El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, fa saber que el so és dolent i no se 
senten bé les intervencions. 

Mostra el seu acord a posar el nom de la poetessa palestina als jardins. 

El punt s’aprova per unanimitat. 

17. Informar favorablement el canvi de denominació del carrer Ramiro de Maeztu pel 
d’Ana Maria Matute, al Districte d’Horta-Guinardó i elevar la proposta a la 
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta que vota a favor del 
canvi de nom, tal com ja va fer el seu grup també al Districte de Gràcia. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, diu que l’Ana María Matutes és un factor de 
rellevància per al districte, però que la política del seu grup de no fer canvis de noms de 
carrer sense justificació i sense estar emparats per la memòria històrica fa que votin en 
contra d’aquesta proposta, tal com ja van fer al Districte de Gràcia. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, anuncia el vot favorable del seu grup a la 
proposta pel que significa per als veïns i veïnes de Can Baró i perquè contribueix a 
feminitzar el nomenclàtor de Barcelona. 

El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, relata que l’any 1940 l’alcalde 
falangista de l’època va canviar ràpidament el nom del periodista del segle XIX Robert 
Robert, perquè es pensava que era perillós, pel d’un periodista d’ultradreta que va instigar 
el cop d’estat de l’any 1936 a través del seu diari Acción Española. Explica que aquest 
nom ha estat vigent durant els trenta-set anys de franquisme i els quatre anys de transició, 
però també durant els trenta-dos anys de govern socialista, els quatre de govern 
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convergent i els cinc i mig que fa que governen els comuns, es pregunta si la tardança és 
perquè no coneixien el personatge o no coneixien el barri. 

Manifesta que el seu grup està d’acord amb el canvi de nom, però que potser s’hauria 
pogut fer abans. 

El punt s’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, 
GMDJxCat, GMDBxCanvi, i el vot desfavorable de GMDCs. 

18. Informar favorablement anomenar placeta del Torrent l’espai format per la cruïlla 
entre els carrers Torrent del Carmel, Peris Mencheta i Passatge d’Espiell i elevar 
la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor del seu 
grup a aquest punt. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, comenta que de la manera com es va 
construir la placeta al mandat anterior no és accessible. Indica el vot a favor del seu grup. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, indica que el seu grup hi vota a favor. 

La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, assenyala que atès que la proposta 
ha sorgit del veïnat del barri de la Font d’en Fargues el seu grup hi vota a favor. 

D’altra banda, comenta que tot i que el seu grup municipal donarà suport a qualsevol altra 
proposta de denominació d’espais del districte, els agradaria que hi hagués més carrers 
amb noms femenins. 

El punt s’aprova per unanimitat. 

La senyora Carmona dona les gràcies a tots els grups polítics i diu que elevaran aquestes 
tres propostes a la Ponència de Nomenclàtor.  

b) Proposicions dels grups municipals 

c) Mocions 

D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

19. Que el Govern municipal encarregui els estudis i projecte executiu per habilitar 
el carril bici segregat al passeig Maragall fins a carrer Còrsega. 

Que es comenci a executar la construcció del carril bici del passeig Maragall fins 
al carrer Còrsega en aquest mandat com a via prioritària per a la ciutat. 
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Que a la propera Taula de Mobilitat del districte s’incorpori un punt a l’ordre del 
dia per treballar amb totes les entitats i associacions participants propostes a 
tenir en compte en el corresponent projecte. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, exposa que el 2012 quan feia poc que va 
entrar a les Joventuts d’Esquerra Republicana van organitzar una bicicletada a favor del 
carril bici al passeig Maragall. Explica que durant el 2020 se n’han fet tres organitzades 
pel veïnat i la darrera també pel jovent republicà. Per això, dona les gràcies a tothom que 
treballa en el moviment associatiu. 

Demana que aquesta petició que ja ve de vuit anys enrere es converteixi en un 
compromís real del Govern, és a dir, que els grups polítics del Consell Plenari es 
posicionin i s’aprovi la construcció d’aquest carril bici. 

En aquest sentit, pensa que és rellevant que es revisi tot el conjunt del passeig Maragall 
fins al carrer Còrsega i que sigui treballat en consens amb el conjunt de les entitats 
veïnals, amb el conjunt de les entitats que defensen obertament aquest carril bici i que 
han engegat totes les bicicletades. Reclama que no es faci una audiència pública de 
mobilitat, sinó una taula de treball de mobilitat, amb dades i informes a la mà, i on es 
debatin mesures sobre com millorar i fer possible aquest projecte de carril bici. A més, 
demana que s’executi la construcció en el mandat actual. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, indica que el seu grup hi vota 
en contra, perquè pensa que tot el tema de carrils bici s’ha de mirar en conjunt per a tota 
la ciutat i establir on en falten i com es distribueixen. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, considera que l’urbanisme no pot ser tàctic ni 
imposat, sinó que ha de ser consensuat i planificat, per això, pensa que no és prioritari fer 
el carril bici en aquest mandat. En conseqüència, diu que el seu grup s’absté en aquest 
punt. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, subratlla que Junts per Catalunya és una 
formació política amb un clar compromís en la lluita contra l’emergència climàtica i que 
defensa la mobilitat sostenible, però que són rigorosos, i que ara es troben davant d’una 
mesura que sobrepassa els límits territorials d’Horta-Guinardó, en concret quatre 
districtes: Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Per tant, considera que 
es tracta d’una mesura que s’ha de continuar treballant en el marc del Pla de mobilitat 
urbana a Casa Gran. 

Anuncia l’abstenció del seu grup per tots els motius esmentats i perquè no es refien que 
dugui a terme la mesura un govern que posa trampes mortals als motoristes i que pinta la 
ciutat de Barcelona de color groc i de color blau. 

D’altra banda, comenta al senyor Farin que fan posicionar els grups sobre l’execució 
d’una proposta sense abans haver fet la taula de treball que reclama. Per tant, indica que 
potser caldria fer primer la taula de consens per trobar tots els posicionaments, amb 
informes tècnics sobre la taula, i després votar la moció. 

El senyor Raül Ortega Serrano, del GMDPSC, diu que el seu grup ha fet tot el possible 
per transaccionar la proposició, però que no ha sigut possible, i llegeix la seva proposta de 
transacció perquè en quedi constància: «Que la rectificació del carril bici del ronda del 
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Guinardó i del carril del passeig Maragall fins al carrer Còrsega es considerin obres 
prioritàries per als nous carrils bici de la ciutat i s’executin tan bon punt hi hagi 
disponibilitat pressupostària i, a més a més, durant aquest mandat.» 

Emfatitza que pel seu grup és molt important tenir una visió conjunta de tot el districte i de 
tota la ciutat i que, a més, estan a favor d’una interconnexió amb un model sostenible, 
però que sobretot el que no fan és model de ciutat a cop de tuit. 

Anuncia que votaran a favor de la proposició perquè estan a favor d’una interconnexió 
sostenible de la ciutat, inclosos els carrils bici; també perquè és una zona amb 
deficiències i per prevenir accidents, atès que actualment els vianants i les bicicletes 
comparteixen el mateix espai, i perquè és una petició llargament reclamada pel veïnat i 
per l’AVV del Guinardó. 

Reitera que el seu grup hi vota a favor, però vol deixar clar que no han estat capaços de 
dignificar un espai del Guinardó tal com demanaven el veïnat i l’associació de veïns i 
veïnes. 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú-E, anuncia el vot a favor del seu grup. 

Matisa que el Consell de Joventut del Districte ja va fer aquesta petició a principis dels 
anys 2000 i arran d’això, els primers grups municipals que es van afegir a la reivindicació 
van ser els ecosocialistes, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
que ja van fer bicicletades en el seu dia. Diu al senyor Farin que està molt bé que 
Esquerra s’hi apunti ara quan s’arriba a la recta final de la consecució d’aquest carril bici 
tan necessari a la ciutat i que està recollit tant en el PAM com en el Pla de mobilitat 
d’urbanisme. 

El senyor Farin respon que si està tan assumit, no entén per què no s’ha fet ja. 

D’altra banda, diu que si ja estava previst en el PMU, és evident que hi ha informes que el 
fan viable. 

Matisa que el que diu el seu grup és que els esbossos del nou projecte cal treballar-los 
amb consens. 

Recorda al senyor Vives que la regidora d’Horta-Guinardó és la mateixa de Mobilitat, per 
tant, entén que anirà a la regidoria de Mobilitat i entomarà el compromís polític del Consell 
Plenari del Districte i ho tirarà endavant. 

Per acabar, recorda que el seu grup no governa i que si els que governen decideixen 
prioritzar ronda Guinardó, ja li sembla bé, perquè també és molt important dignificar aquell 
espai, però que no poden pretendre que la proposició d’Esquerra inclogui tot el que vol fer 
el Govern. 

La proposició s’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-
AM, l’abstenció de GMDJxCat, GMDCs, i el vot desfavorable de GMDBxCanvi.   

El president llegeix diverses peticions de paraula de ciutadans. 
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Intervenció de la senyora Carla Serra Pablo: «Soc la Carla Serra, portaveu del jovent 

republicà d’Horta-Guinardó, i des del jovent considerem que s’ha d’implementar el 

projecte del carril bici al passeig Maragall. Creiem que des de les institucions s’ha de 

reforçar la idea de la mobilitat sostenible per tal de reduir la contaminació de la ciutat, tant 

per a la nostra salut com per al medi ambient. A més a més, volem circular de manera 

segura. Els i les ciclistes volem deixar de circular per una autopista i poder gaudir del 

passeig Maragall sense que altres vehicles et fiquin la por al cos per com condueixen o 

per les proporcions que tenen. Per això reclamem que el carril bici Maragall sigui una 

realitat al més aviat possible.» 

Intervenció del senyor Xavier Oliveres Badia, de la Plataforma Can Baró: «Atès que en 

cap de les dues sessions de la Taula de Mobilitat d’Horta-Guinardó es van aportar ni els 

indicadors ni els estudis realitzats, ni tampoc es va rebre la darrera presentació de la 

regidora que es va reclamar a la pròpia sessió i per correu electrònic al conseller de 

Mobilitat Raül Ortega, amb còpia de la petició a la regidora, sol·licitem que es faci arribar a 

totes les entitats aquesta informació i que es convoqui en el termini més breu possible la 

Taula de Mobilitat per abordar amb aquesta informació prèvia i amb marge de treball les 

possibles millores a estudiar en aquesta Taula de Mobilitat. Proposem que aquesta 

vegada l’objectiu de la Taula de Mobilitat sigui buscar solucions conjuntes de districte pel 

dèficit de mobilitat que ha generat la implementació de la nova xarxa bus i que encara 

estem pendent dels correctius, a més d’altres solucions de mobilitat peatonal i tova. 

Demanem poder construir amb totes les entitats i associacions del districte d’Horta-

Guinardó i amb tots els tècnics i polítics implicats aquestes solucions per als barris de 

muntanya que necessitem, i més en el context actual.» 

Intervenció del senyor Juan Cuevas Gómez: «Bona tarda. Voldríem saber com avança el 

projecte de carril bici al passeig Maragall, atès que és una infraestructura imprescindible 

per cohesionar els nostres barris i poder circular amb seguretat. Demanem que el carril 

bici es faci a tot el passeig, no només una part i que aquest estigui als laterals, per fer una 

infraestructura que realment beneficiï el comerç del barri. Demanem que quan es faci sigui 

buscant consens amb veïns i entitats ciclistes de la ciutat. També voldria saber si hi ha 

previstes mesures de pacificació per reduir la velocitat a tot el passeig i, per tant, millorar 

en seguretat i salut de tots els veïns, reduint el soroll i la contaminació als quals es veuen 

sotmesos dia i nit molts veïns.» 

Intervenció del senyor Tomás Corvo Pacheco: «Es necessari carril bici al passeig 

Maragall, sobretot de pujada. Ja que si es treu un carril de circulació de vehicles no hi 

haurà tanta circulació pel carrer Horta i les bicicletes no hauran d’anar per la vorera.» 

Del Grup Municipal de JxCAT: 

20. Elaboració d’una guia amb un llenguatge clar i entenedor, on quedin recollides 
les següents qüestions: 
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a) Tots els ajuts d’emergència i socials existents i disponibles per part de les 
administracions públiques a les que puguin acollir-se els veïns i veïnes del 
Districte d’Horta-Guinardó. 

b) La ubicació per l’assessorament i la posterior tramitació ja sigui presencial o 
via telemàtica. 

c) Els requisits que cal complir de cada ajut per poder ser beneficiari/a. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, exposa que la pandèmia ha provocat tres 
grans crisis: una crisi sanitària, una crisi econòmica i una crisi social. En aquest sentit, 
especifica que segons les dades de serveis socials de Barcelona, entre el 16 de març, 
que es va declarar l’estat d’alarma, i el 30 de setembre, el 30 % de les persones que van 
anar a serveis socials ho feien per primera vegada. Afegeix que cal tenir en compte que 
Horta-Guinardó és el tercer districte de la ciutat en pitjor renda familiar disponible, que en 
tots els barris és inferior a la mitjana de Barcelona. Per tant, manifesta que la situació 
actual és molt complicada i, malauradament, molts veïns i veïnes d’Horta-Guinardó que no 
han necessitat mai ajudes públiques en aquest moment sí que les necessiten, perquè no 
cobren els ERTO. 

Assenyala que per tot l’esmentat anteriorment el Grup de Junts per Catalunya sol·licita 
que s’elabori una guia amb un llenguatge clar i entenedor i en la qual es recullin tots els 
ajuts d’emergència i socials existents disponibles per part de les administracions 
públiques, els punts on es pot adreçar la gent per assessorar-se i per poder tramitar els 
ajuts i els requisits que cal complir per poder-se’n beneficiar. A més, demana que es faci 
tant en format digital com en format paper, per prevenir l’escletxa digital, i que es 
reparteixi en diferents espais d’àmbit municipal. 

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

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, indica que el seu grup votarà a favor de 
qualsevol proposta que afavoreixi la inclusió i l’eficàcia per accedir a les ajudes que 
l’Administració ofereix. 

La señora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, en primer lloc, recorda que el seu 
grup ja va demanar al Plenari del 7 de maig que el tríptic de l’Ajuntament arribés a totes 
les llars, cosa que el Govern no ha fet. Per tant, afirma que el Districte pot elaborar tantes 
guies com vulgui, però que si aquestes no arriben a la ciutadania no serveixen per a res. 

Respecte a la proposició, indica que el seu grup hi vota a favor, encara que a l’apartat a) 
s’hauria de parlar de prestacions i no d’ajuts d’emergència, atès que són un dret dels 
ciutadans i les ciutadanes. 

La senyora Maria Luisa D’Addabbo, consellera de Cultura i Acció Social, relata que davant 
de la greu situació en què es troba molta gent, l’Ajuntament ha destinat tots els recursos 
possibles per fer front a les demandes d’ajuda, en molts casos per cobrir les necessitats 
bàsiques. 

Pel que fa a la proposició, informa que al web municipal es poden consultar totes les 
ajudes disponibles, tant de l’Ajuntament com d’altres administracions, i que es va 
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actualitzant constantment en funció de les noves ajudes i les modificacions de les 
existents. Tanmateix, i tenint en compte el problema de la bretxa digital, indica que hi ha 
diversos punts del districte, a iniciativa també de diverses entitats i equipaments, que 
ofereixen serveis d’assessorament i de suport per tramitar les ajudes a través del web. 
Per aquest motiu, pensa que l’elaboració d’una guia de paper, en primer lloc, quedaria 
obsoleta de seguida i, en segon lloc, seria contrària a les recomanacions de salut públic 
per prevenir la COVID. Per tot el que ha esmentat, expressa el vot contrari del Govern a la 
proposició.  

El senyor Vives, en primer lloc, dona les gràcies als grups municipals que han donat 
suport a la proposició. 

En segon lloc, diu a Esquerra Republicana que si hi havia un error de terminologia en una 
paraula la podrien haver transaccionat. 

En tercer lloc, lamenta que el Govern no accepti la proposició al·legant que el format 
d’una guia en paper contradiu les recomanacions de les autoritats sanitàries pel 
coronavirus quan des de l’Ajuntament es reparteixen fullets. Afegeix que si la 
documentació en paper queda obsoleta, que es pot anar actualitzant, ja que és l’única via 
d’accés a la informació de moltes persones que pateixen l’escletxa digital. 

La proposició no s’aprova. 

Del Grup Municipal de Cs: 

21. Que el Districte presenti el 2021 un pla que inclogui l’estudi amb una mapa de 
les zones òptimes per a la instal·lació d’ascensors o escales mecàniques, tenint 
en consideració la manca d’accessibilitat de l’entorn i nombre de possibles 
d’usuaris beneficiats, així com que es programi un llistat per a la seva 
construcció segons prioritat per a cadascun d’ells. 

Que l’estudi també inclogui un informe amb les necessitats de renovació de les 
instal·lacions en funcionament segons els problemes tècnics que presenten. 

Que en els casos d’avaria d’ascensors o escales mecàniques, i que no siguin de 
curta durada, s’informi d’aquestes incidències a través de la pàgina web del 
Districte i de les xarxes socials, indicant el motiu i data prevista per al reinici del 
servei. Que també se n’informi l’associació de veïns de l’entorn. 

Que es realitzi i publiqui semestralment un informe que indiqui el nivell de 
disponibilitat de funcionament del servei en cada instal·lació i el número, 
duració i causes de les aturades que s’ha produït, ja sigui per avaries 
mecàniques, vandalisme o per manteniment. 

Que des del Districte es doni trasllat a l’òrgan municipal competent de control 
d’aquests equipaments per a que, en els punts on sigui possible per tema de 
sorolls, s’ampliï l’horari de funcionament coincidint amb el de la xarxa de metro 
en dies laborables. 
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 Que s’informi els grups polítics amb la licitació, concurs i adjudicació de la nova 
contracta del manteniment d’aquests elements. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, en primer lloc, informa que la proposició ha 
estat transaccionada amb el Govern del Districte. 

En segon lloc, recorda que una proposta similar es va aprovar el març del 2018, tot i que 
no va tenir un resultat gaire eficaç per part del Govern. Afegeix que es va proposar pels 
nombrosos problemes amb el funcionament dels ascensors i les escales mecàniques del 
districte, cosa que va fer que l’Ajuntament rescindís el contracte de manteniment 
d’aquests equipaments. 

Per tant, apunta que la iniciativa que presenta Ciutadans pretén instar el Govern que 
millori l’accessibilitat en Horta-Guinardó mitjançant la instal·lació d’aquests equipaments, 
tenint en compte que els ascensors i els ascensors inclinats són els únics elements de la 
via pública que asseguren un itinerari accessible; les escales mecàniques milloren la 
mobilitat. Reitera que tothom coneix les problemàtiques del districte, tant per l’orografia 
com pel perfil del veïnat, i que aquests elements són molt reivindicats i de vital importància 
per a moltes persones. 

Insisteix que cal instal·lar nous ascensors en els punts del districte en què aquestes 
solucions tècniques siguin més determinants, atès que aquests equipaments són els únics 
que garanteixen la ruta accessible. 

D’altra banda, indica que aquests elements s’avarien massa sovint i queden fora de servei 
per problemes de manteniment o de vandalisme, per tant, remarca que és de gran 
importància que es millori el servei en el futur contracte de manteniment que substituirà el 
contracte actual, que és de 2018 a 2020. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor del seu 
grup a la proposició, perquè pensa que tots aquests elements són molt necessaris per a la 
mobilitat del districte. 

La senyora Maria del Carme Cánovas Manzano, del GMDJxCAT, diu que el seu grup vota 
a favor de la proposició, perquè per Junts per Catalunya també és una prioritat millorar la 
mobilitat dels veïns i les veïnes del districte, especialment a les zones de muntanya. 

Esmenta que fa temps que reclamen un pla de mobilitat i que a l’octubre del 2019 ja 
demanaven algunes actuacions en aquest sentit a Feliu i Codina, Can Mariner i Fabra i 
Puig, precs que es van acceptar i que de moment no s’han inclòs al PAD. Diu que espera 
que aquesta proposició que s’aprovarà avui sí que s’executi. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, apunta que el seu grup hi vota a favor, 
perquè totes les mesures demanades a la proposició van en la bona direcció i són 
necessàries. Afegeix que ja fa anys que hi ha detectades escales mecàniques que 
haurien de ser prioritàries, com la de la plaça de la Font de la Mulassa, les del tram final 
de Llobet i Vall-llosera, les de Torrent de Can Mariner fins a Feliu i Codina... Per tant, 
assegura que ja hi ha establertes moltes de les necessitats en accessibilitat i que el que 
cal és determinació i que el Govern municipal hi destini els recursos necessaris.  
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El senyor Sergi Perea Marco, conseller de Manteniment de la Via Pública, Infància i 
Turisme, diu que estan totalment en sintonia amb la proposició i que està clar que hi ha un 
problema, atès que el districte té una orografia complicada, amb carrers que presenten el 
20 % de desnivell, obstacles a les voreres i barris molt envellits, cosa que implica que hi 
hagi població amb mobilitat reduïda. Per això, subratlla que des de l’inici del mandat 
intenten garantir la mobilitat vertical dels vianants, i que en aquests moments ja s’ha 
començat a posar-hi l’atenció que mereix: en el darrer any s’han posat en funcionament 
les escales mecàniques dels Canadencs, de Mare de Déu dels Àngels, de la Vall 
d’Hebron i les escales de Cànoves. Així mateix, apunta que calen més actuacions i que 
per això el Pla de mobilitat del districte, inclòs en el PAD, conté un pla de millores 
mecàniques i de construcció d’ascensors per tal que els propers anys s’actuï en barris 
com Sant Genís, Teixonera, Montbau o Can Baró, sense oblidar el manteniment i la 
renovació de maquinària d’instal·lacions ja existents que no funcionen com caldria. 

Agraeix la voluntat del proposant per transaccionar la proposició, així com algunes 
aportacions que fa que són molt positives. 

Per tot l’esmentat anteriorment i perquè el Govern aposta per avançar i no oblidar el que 
ja hi ha, anuncia que hi vota a favor. 

El senyor Ortiz dona les gràcies a tots els grups pel seu suport. Planteja que encara que 
és una proposta presentada per Ciutadans, pensa que és una proposició que s’engloba 
en la prioritat de tots els grups del Districte i del Govern com una realitat en la qual cal 
treballar i invertir, perquè no són elements barats i impedeixen no només la construcció de 
nous, sinó el manteniment i la reparació dels existents. 

D’altra banda, pensa que també és important que s’informi dels problemes i les avaries en 
les xarxes socials. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

El president llegeix la intervenció del senyor Xavier Oliveres Badia, de la Plataforma Can 
Baró: «Atès que el veïnat vam estar estudiant on podrien haver-hi noves mecanitzacions, 
fent inclús reunions amb la Coordinadora d’AVV d’Horta-Guinardó perquè és un problema 
compartit a tot el districte, i es van presentar diverses propostes a pressupostos 
participatius que totes les AVV ja havíem reivindicat anteriorment, demanem que en 
aquest estudi es revisin les propostes presentades per a tot el Districte d’Horta-Guinardó, 
i, en concret, per al cas de Can Baró que es revisin les propostes presentades en relació 
amb la mecanització de carrer Tenerife (veure pressupostos participatius) i altres grans 
pujades que també es van treballar al projecte de barri com el carrer França fins a plaça 
de Can Baró, passatge del Dipòsit, donant accés també a Pirineus, entre d'altres, que 
puguin valorar els serveis tècnics, ja que som un barri amb molta pendent, envellit i amb 
deficiències de transport públic, a més de voreres lliscants, en mal estat i amb pals de 
llum que dificulten la mobilitat adaptada i l'accessibilitat.» 
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Del Grup Municipal de BxCanvi: 

22. Instem el Govern a obtenir la inversió necessària per solventar els problemes de 
deteriorament i la remodelació de les instal·lacions de les piscines de La Clota, 
al barri de La Clota. 

Instem el Govern a obtenir la inversió necessària per solventar els problemes de 
deteriorament de les instal·lacions del camp de futbol de la Cultura Deportiva 
Carmel, inclòs també col·locar gespa al camp de futbol, al barri del Carmel. 

Instem el Govern a obtenir la inversió necessària per fer la reforma gairebé 
integral de la piscina exterior del CEM Guinardó - FC Martinenc, al barri del 
Guinardó. 

Instem el Govern a obtenir aquestes inversions el més aviat possible, perquè 
cap d’aquestes instal·lacions es vegi en la tessitura d’haver de tancar 
temporalment per manca d’inversions i renovacions d’aquestes, i a incloure 
aquestes inversions en PIM, PAM, PAD per al període 2020-2023. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, assenyala que en els darrers 
consells de seguiment alguns centres i equipaments esportius han posat de manifest la 
manca d’inversió a les seves instal·lacions, i atès que en aquell moment encara no 
s’havien presentat el PAM i el PAD i que el PIM encara no està tancat, demana que es 
tinguin en compte les inversions necessàries per al 2020-2023 per a les piscines de la 
Clota, per a les piscines exteriors del CEM Guinardó - FC Martinenc i per al camp de 
futbol del Carmel. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, diu que vota a favor de la proposició perquè 
els sembla molt adequada. 

La senyora Maria del Carme Cánovas Manzano, del GMDJxCAT, anuncia que el seu grup 
també hi vota a favor, perquè recull qüestions importants que cal resoldre en relació amb 
equipaments esportius del districte. Afirma, per exemple, que l’actuació a la piscina de la 
Clota és imprescindible. 

D’altra banda, afirma que Junts per Catalunya també considera una prioritat ajudar, i fins i 
tot en alguns casos rescatar, les entitats que passen per situacions econòmiques crítiques 
a causa de la crisi de la COVID. Per això, demana que el Districte actuï, en cas que pugui, 
en la mateixa línia que la Secretaria General de l’Esport, que ha obert una subvenció 
addicional per ajudar els gestors de les instal·lacions esportives. En aquest sentit, 
assegura que Horta-Guinardó no es pot permetre el luxe de perdre entitats com ACELL 
que gestiona el CEM Mundet, i que està enfocada bàsicament a la pràctica esportiva de 
persones amb discapacitat psíquica. 

La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, anuncia que el seu grup vota a favor de 
la proposició. Explica que Horta-Guinardó és el districte que té més equipaments 
esportius a disposició del veïnat i de la ciutat, i per tant, cal garantir-ne el manteniment i 
tenir-los en compte a l’hora de fer els pressupostos i el Pla d’actuació de districte. 
Assenyala que cal que tots els equipaments, no només els que conté la proposició, tinguin 
les inversions que necessiten per no posar en risc les entitats que en tenen cura i garantir 
que donen el millor servei a la ciutadania. En aquest sentit, afirma l’esport és 
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imprescindible, és un motor essencial per a la vida, ensenya valors i ajuda físicament i 
emocionalment. 

D’altra banda, apunta que la majoria d’inversions esmentades forma part del Pla 
d’actuació de districte presentat pel Govern en el Plenari, per això espera que no es 
quedin només en el paper i siguin una realitat en el mandat actual. 

Com a veïna del Guinardó, subratlla que és essencial que es faci la reforma del camp de 
futbol del Martinenc i de la piscina d’estiu del CEM Guinardó. 

El senyor Marc Guallar García, conseller d’Esports, Comerç i Mercats, en primer lloc, 
dona les gràcies a la senyora Casas per la presentació de la proposició i la preocupació 
per les instal·lacions esportives que esmenta. Fa extensiu l’agraïment a tots els consellers 
i conselleres que han assistit als consells d’equipaments que s’han fet durant el quart 
trimestre del 2020. 

Respecte a la piscina descoberta del Futbol Club Martinenc i a la piscina de la Clota, 
manifesta que ja s’hi està treballant i garanteix que al 2021 s’hi faran les actuacions 
corresponents perquè puguin entrar en funcionament. Pel que fa al camp de futbol del 
Carmel, apunta que properament s’hi començarà a treballar. Per tant, reitera que les 
accions que recull la proposta es duran a terme. 

Quant a la qüestió del PIM, PAM i PAD, recomana a la senyora Casas que faci 
al·legacions perquè això s’hi inclogui, i fins i tot li demana que el seu grup voti a favor 
d’aquests plans i així es podran tirar endavant totes les qüestions de les instal·lacions 
esportives, que el preocupen molt. Així mateix, comunica que durant la pandèmia han 
contactat amb tots els equipaments i els han fet saber que el Govern està al seu costat i 
que des del Districte faran tot el possible perquè tirin endavant. 

La senyora Casas dona les gràcies a tots els grups que donen suport a la proposta i al 
Govern per incloure els tres equipaments dins del PAD. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

23. En relació a la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara 
Occidental 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú-E, explica que la proposta l’ha feta ell com 
a portaveu del seu grup, però que li agradaria que la presentés el nou conseller Diego 
Hernández. 

El senyor Diego Hernández Gracia, del GMDBComú-E, exposa que a les darreres 
setmanes s’ha revifat el conflicte a la zona per la ingerència de l’exèrcit marroquí al 
Guerguerat. 

Esmenta que el Districte manté un agermanament amb el poble sahrauí de la Daira 
Bucraa, al campament de refugiats de Tindouf, signat el 6 de desembre del 2004, amb els 
compromisos de divulgar la problemàtica que viu el poble sahrauí, col·laborar en 
actuacions que contribueixin a la celebració del referèndum d’autodeterminació i a la 
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resolució pacífica del conflicte. Afegeix que aquests compromisos es van refermar l’any 
2012 amb l’aprovació de la proposició del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa. Així mateix, destaca que entitats del districte com Sàhara 
Horta han mantingut els seus compromisos i projectes de col·laboració amb aquesta 
Daira, entre d’altres, l’organització de la campanya «Vacances en pau», que permet acollir 
infants sahrauís cada estiu als barris d’Horta-Guinardó. 

Per tots aquests motius, insten el Marroc que compleixi els acords internacionals i, en 
concret, el pla d’arranjament, la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides i que retiri de manera immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi 
d’utilitzar aquesta zona com un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-
se amb Mauritània. 

Fan una crida també a la comunitat internacional, particularment a les Nacions Unides i la 
seva missió de pau a aquest territori, la MINURSO, perquè assumeixin el seu mandat i 
vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat, que 
preveu la realització un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou enviat 
especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019. 

Així mateix, demanen a totes les administracions –Govern de Catalunya, Govern de 
l’Estat espanyol, institucions europeus i Nacions Unides– que promoguin de manera 
activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la 
població sahrauí per part de la MINURSO, i alhora vetllin per preservar l’espai pacífic, 
desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la presa de mesures 
davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara 
Occidental, i facin totes les gestions perquè s’alliberin els activistes sahrauís presos. 

A continuació, manifesta que donen suport al poble sahrauí participant en els diversos 
espais que treballen en aquest sentit, com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i que seguiran 
col·laborant amb les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels 
projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les 
persones sahrauís. 

Indica també que continuaran treballant per la pau des de l’Ajuntament de Barcelona i des 
del Districte dedicant recursos i mantenint els convenis i línies de treball amb la Federació 
d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, l’ACAPS, amb el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, amb el Consell de la Joventut de Barcelona i Sàhara 
Horta. 

En darrer lloc, especifica que enviaran la resolució a la Secretaria General de Nacions 
Unides, a la Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern 
d’Espanya, al Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència, de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental, del 
Parlament de Catalunya, a la delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, a Sàhara 
Horta i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

El president llegeix la intervenció del senyor Manuel Ebri Vidal, president de Sàhara Horta:  

«El poble saharaui, un poble maltractat per la història.  



 
 
 

37 
 

»Des de Sàhara Horta, assabentats que el Ple del Districte d’Horta-Guinardó del proper 
17 de desembre del 2020 es presenta una moció referent a la situació actual en què es 
troba la població del Sàhara Occidental, com a entitat que fa més de vint anys que treballa 
per la llibertat d’aquest poble, volem fer arribar la nostra aportació a aquest gest de 
solidaritat que es debat en el Ple en la seu del nostre districte.  

»L’any 1975 Espanya abandona la seva colònia del Sàhara Occidental i fa entrega del 
territori, de forma il·legal, al Marroc i a Mauritània. A partir d’aquests fets (1975), s’inicia 
una guerra entre el Front Polisario (Front d’Alliberament Nacional, representant legítim del 
poble sahrauí), Marroc i Mauritània. Mauritània finalment es retira i el Marroc ocupa els 
territoris que controlava aquest país. El Marroc ajudat per potencies estrangeres com 
França, els EUA i Israel construeix un mur de més de 2.700 kilòmetres de llarg i amb més 
de 10 milions de mines antipersones.  

»Durant els anys de guerra, part de la població sahrauí es queda atrapada en les zones 
ocupades per Marroc i la resta de població, especialment dones, nens, nenes i gent gran, 
fuig cap al desert d’Algèria.  

»L’any 1991, el Polisario i el Marroc signen l’alto el foc, i l’ONU envia les seves forces de 
pau (MINURSO) per celebrar un referèndum d’autodeterminació que pugui acabar amb la 
descolonització del poble sahrauí per part de l’Estat espanyol. L’ONU amb aquest gest es 
reafirma que el Sàhara Occidental és un territori pendent de descolonitzar i Espanya és 
qui segueix sent la potència administradora del territori. Des del 1991 fins el 2020, s’han 
realitzat diverses propostes per realitzar el referèndum, sent Marroc que amb el suport de 
França i el silenci d’Espanya ho han anat impedint, tot i la presència de la MINURSO. A 
més, durant aquests quaranta-cinc anys d’ocupació, el Marroc ha estat espoliant tots els 
recursos dels territoris ocupats –fosfats, pesca, mines d’or, etc.–, i exerceix una constant 
repressió a la població sahrauí que viu en els territoris ocupats.  

»L’alto el foc de 1991 es va trencar per part del Marroc el 13 de novembre del 2020 quan 
va treure el seu exèrcit al pas desmilitaritzat del Guerguerat, a l’extrem sud del Sàhara 
Occidental amb frontera amb Mauritània. Aquest pas el va obrir el Marroc il·legalment per 
exportar els recursos espoliats del Sàhara Occidental a la resta d’Àfrica i els civils 
sahrauís dels campaments i de les zones alliberades van tallar-lo de forma pacífica durant 
més de vint dies. Des del dia 13 de novembre, quan el Marroc utilitza el seu exèrcit per 
expulsar els sahrauís que es manifestaven, es dona per trencat l’alto al foc i s’inicia la 
guerra entre el Marroc i la República Sahrauí, tot i que el Marroc no ho reconeix, 
probablement perquè no tingui efectes en la seva economia.  

»Des de l’inici d’aquesta segona guerra, el Marroc accentua la repressió i violació dels 
drets humans –segrest, tortures, detencions arbitràries, etc.–, especialment a dones i 
joves en els territoris ocupats. Una constant des de l’ocupació i ara especialment 
accentuat, el Marroc impedeix l’entrada als territoris ocupats a periodistes, representants 
polítics i observadors internacionals.  

»Des de l’associació Sàhara Horta, volem denunciar l’ocupació marroquina del Sàhara 
Occidental, ja que segons les corts internacionals i diferents organismes internacionals 
com l’ONU o la Unió Africana, el Marroc no té cap sobirania sobre aquest territori.  

»El gest de l’administració en funcions dels Estats Units reconeixent la sobirania 
marroquina sobre el Sàhara Occidental no és vàlid i molt probablement quedarà com un 
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tuit més del president del Partit Republicà. En aquest sentit, demanem que aquesta moció 
pugui arribar a instàncies del Govern espanyol perquè exerceixi d’una vegada per totes 
les seves responsabilitats de descolonitzar el Sàhara Occidental.» 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, argumenta que aquesta qüestió 
és un tema geopolític internacional i que no és de l’àmbit d’actuació del Districte, i que, 
per tant, el seu grup hi vota en contra. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, condemna les accions del Regne del Marroc 
que violen l’alto el foc de l’any 1991. Apunta que cal que el Marroc s’assegui a negociar 
per facilitar el compliment de la Resolució de l’ONU i que Espanya assumeixi la seva 
responsabilitat amb el Sàhara Occidental, que no se’n pot desentendre i ha de donar tot el 
suport al procés establert per les Nacions Unides. 

Subratlla que des de Ciutadans aposten per la resolució pacífica que ja hi ha sobre la 
taula i reiteren el seu respecte a les decisions de la justícia internacional i la Unió 
Europea, així com també donen suport a la tasca de les organitzacions humanitàries de 
Nacions Unides per fer front a la lamentable situació de les refugiats sahrauís mitjançant 
una actualització del cens de l’ACNUR que restableixi el nivell apropiat d’assistència i 
protecció. 

Anuncia l’abstenció del seu grup. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, en primer lloc, comenta que quan els 
comuns presenten una proposició sembla que ells no formin part del Govern espanyol. 

Respecte a la proposició, manifesta que des del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
volen mostrar la seva solidaritat amb el poble sahrauí davant les darreres accions fetes 
pel Regne del Marroc. Relata que la tragèdia del poble sahrauí ve de molt lluny i que bona 
part de la responsabilitat és del Govern espanyol, perquè l’any 1976 va fugir del Sàhara 
Occidental i va deixar abandonada la seva gent, i encara permet que es continuïn 
incomplint flagrantment els drets de la població. Afirma que amb això Espanya dona 
mostres de pobresa democràtica i de connivència amb la repressió, cosa que també es 
viu a Catalunya, que està patint una repressió que no és pròpia d’una societat culta, 
moderna i democràtica, amb presos polítics i exiliats per celebrar un referèndum. 

D’altra banda, dona les gràcies a totes les entitats que des de fa molts anys impulsen 
iniciatives i accions d’ajuda al poble sahrauí. 

Per acabar, anuncia el vot favorable de Junts per Catalunya a la proposició, atès que cal 
trobar una solució definitiva i justa que posi punt i final al patiment del poble sahrauí. 

El señor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que els greus atacs als drets 
humans que es produeixen des de fa dècades al Sàhara Occidental fan que la situació 
sigui més insostenible que mai i va en contra de tots els estàndards democràtics i de 
respecte a la llibertat dels pobles. Afirma que tant en són responsables el Regne del 
Marroc com el Regne d’Espanya, que va permetre l’ocupació il·legal del territori i va 
abandonar la població sahrauí a la seva sort, sense complir el mandat de les Nacions 
Unides, i que des d’aleshores els diferents governs espanyols han prioritzat els interessos 
comercials i geopolítics amb el règim marroquí, sense treballar ni liderar la cerca d’una 
solució democràtica al conflicte.  
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Manifesta que, per tot l’exposat anteriorment i per la gran implicació que hi ha a Horta-
Guinardó amb la causa sahrauí, a través de Sàhara Horta principalment, Esquerra 
Republicana vota a favor de la proposició. 

La senyora Carmen García Lores, del GMDPSC, mostra el seu acord a reclamar 
fermament que s’aturi qualsevol tipus de violència i se cerqui una solució política pacífica 
al conflicte que contingui dos principis: un acord entre totes les parts i respecte a la 
legalitat internacional i la doctrina de les Nacions Unides. Així mateix, reclama que la 
MINURSO tingui un paper més actiu en la represa de les negociacions entre les parts, 
sense oblidar el mandat i els principis que el Consell de Seguretat li va atorgar el 1991. 

Anuncia que el seu grup s’absté perquè creu que presentar propostes com aquestes al 
Districte no és la millor manera de donar suport al final de l’escalada de la violència i el 
paper de la missió de Nacions Unides. Afirma que una vegada fixada la posició de 
cadascú, cal deixar treballar la diplomàcia internacional i la diplomàcia del Govern de 
l’Estat. 

El senyor Hernández agraeix el suport dels grups i dona les gràcies a les entitats com 
Sàhara Horta i al conjunt de la ciutat de Barcelona per la seva solidaritat amb el poble 
sahrauí. 

La proposició amb contingut de declaració institucional s’aprova amb el vot favorable de 
GMDBComú-E, GMDERC-AM, GMDJxCat, l’abstenció de GMDPSC-CP i GMDCs i el vot 
desfavorable de GMDBxCanvi.   

c) Precs 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

24. Que el Govern del Districte augmenti la promoció i la difusió arreu dels serveis i 
tallers que ofereix el Punt d’Informació i Atenció a la Dona d’Horta-Guinardó a 
les xarxes socials, els equipaments municipals, centres educatius, mercats, 
comerços, espais de lleure, al Punt 7 InfoJove, biblioteques, casals de joves, 
casals de gent gran, centres d’atenció primària etc., garantint que la informació 
arriba a totes les veïnes del districte 

La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, mostra el rebuig del seu grup a 
qualsevol tipus de violència envers les dones. 

Assenyala que es va assabentar de l’existència del punts d’informació i atenció a la dona 
quan es va començar a interessar per la política municipal fa dos anys. Relata que els 
PIAD van passar a ser de titularitat municipal el 2016 i que segurament moltes joves no en 
tenien cap coneixement. I afirma que actualment la majoria de dones amb qui parla 
segueixen sense conèixer aquests serveis. 

D’altra banda, apunta que fins al tercer trimestre del 2020, les noies menors d’edat han 
estat les més afectades per la violència masclista, amb un 35,3 %, seguit de les dones de 
divuit a vint-i-cinc anys, amb un 28 %, per tant, insisteix que cal fer arribar aquests serveis 
públics a totes les dones del districte, especialment a les joves d’entre disset i vint-i-cinc 
anys. 
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Informa que el PIAD d’Horta-Guinardó va atendre tres noies menors de de divuit anys i 
quinze d’entre divuit i vint-i-cinc, i que segons estadístiques de l’Ajuntament l’any 2019 hi 
havia 91.536 dones al districte i el PIAD en va atendre 324, per tant, només el 0,35 % de 
les dones del districte. 

Constata que la via d’entrada de les usuàries al servei en la majoria dels casos ha estat 
gràcies al boca-orella, que acostuma a ser el mecanisme més habitual per conèixer els 
serveis. 

Per tot això, demana que el Govern del Districte faci més promoció i difusió dels serveis i 
tallers que ofereix el PIAD d’Horta-Guinardó a les xarxes socials, als equipaments 
municipals, als centres educatius, als mercats, als comerços, als espais de lleure, al Punt 
7 InfoJove, a biblioteques, a casals de joves, etc., amb l’objectiu de garantir que la 
informació arribi a totes les veïnes del districte. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i 
Consum Responsable, anuncia que el Govern accepta el prec d’Esquerra Republicana, 
atès que els PIAD són un servei essencial en la lluita contra la violència masclista, i a més 
són un espai públic, gratuït, confidencial per informar i assessorar les dones en diferents 
àmbits, com el jurídic o el de l’atenció psicològica. Subratlla que en volen fer la màxima 
difusió possible per arribar a totes les veïnes, tanmateix indica que per les circumstàncies 
actuals en aquest moment la difusió és bàsicament en línia i que l’atenció és 
majoritàriament telefònica. 

Esmenta que fa poc s’ha commemorat el 25-N, que és el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència Masclista, i que el Govern del Districte a part de donar suport 
al manifest adoptat pel Consell de Dones del Districte –el qual no s’ha pogut referendar 
com a declaració institucional en el Plenari per l’oposició d’Esquerra Republicana–, vol 
refermar el seu compromís en aquesta lluita, especialment a través de la prevenció, per a 
la qual cosa els PIAD són un servei essencial, juntament amb la sensibilització ciutadana i 
el treball en xarxa. 

La senyora Pi defensa que el seu grup no va donar suport al manifest perquè no tenia cap 
aportació política i que al Plenari es ve a fer política i els manifestos formen part de les 
entitats i dels veïns i les veïnes. Puntualitza que van proposar presentar-lo amb acords i 
compromisos en polítiques, però que malauradament no va ser possible. Afegeix que 
Esquerra Republicana també es referma en el compromís contra la violència masclista, 
que per això cada any presenten moltes iniciatives. Apunta a més que el Parlament ha 
aprovat recentment una llei contra la violència masclista. 

Per acabar agraeix a la senyora Tarifa que el Govern voti a favor del prec. 

La senyora Herrero matisa que volien donar suport al manifest per donar protagonisme a 
altres dones protagonistes contra la lluita de la violència masclista, que són les entitats de 
dones, les entitats del territori. Insisteix que el fet de donar suport al manifest forma part 
de la ferma acció de govern contra la violència masclista, a part de lluitar-hi amb tots els 
serveis com els PIAD i altres que l’Ajuntament té disponibles. 

D’altra banda, celebra que el Parlament hagi aprovat una llei contra la violència masclista, 
amb el suport del seu grup també, de Catalunya en Comú Podem. 
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S’accepta el prec. 

25. Que el Govern presenti al Consell Plenari d’Horta-Guinardó, en el termini màxim 
de 6 mesos, una modificació puntual de l’MPGM de Tres Turons que garanteixi 
l’ús actual de la plaça de les Pedreres de Can Baró reubicant a un altre espai els 
habitatges de reallotjament previstos 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, exposa que presenten un prec llargament 
reivindicat pels veïns i veïnes de Can Baró i que no implica gairebé despesa econòmica, 
només voluntat política d’iniciar aquesta modificació del planejament, la qual aportaria 
tranquil·litat als veïns i veïnes, que pateixen per si algú executa el planejament tal com 
està i es queden sense pistes poliesportives. 

Manifesta que la política ha de servir per fer la vida una mica millor i més fàcil al veïnat, 
per això demana al Govern que tiri endavant aquesta petició. Insisteix que no hi ha cap 
motiu perquè el Govern no accepti el prec i dugui a terme la modificació puntual. Defensa 
que Tres Turons ha de tirar endavant, encara que no sap quan, atès que Barcelona en 
Comú defensa una cosa i el PSC una altra, però reclama que com a mínim els veïns i 
veïnes no hagin de patir més per si es quedaran sense les pistes poliesportives de la 
plaça de les Pedreres, i que més endavant ja es veurà com i quan s’executa el conjunt del 
planejament. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, lamenta no poder acceptar el prec, que no significa un «no» al barri de Can 
Baró ni un «no» a aquesta modificació necessària per a la reordenació de l’àmbit dels 
habitatges necessaris per al reallotjament del planejament del parc dels Tres Turons. 

Retreu al senyor Farin que no s’hagi avingut a transaccionar el prec i hagi volgut mantenir 
el termini de sis mesos quan sap que amb aquest temps és impossible fer una modificació 
de planejament. Per tant, acusa el conseller d’Esquerra de fer que aquest instrument 
institucional que és el prec sigui inútil per a la ciutadania, ja que si hagués acceptat la 
transacció proposada pel Govern en podria haver fet seguiment en els plenaris. 

El senyor Farin retreu al Govern que digui que no vol votar que no, però ho fa. 

D’altra banda, manifesta que encara que presenti tots els seguiments que calgui no 
serveixen de res, perquè el Govern no ha fet res, per tant, insisteix que el prec no és de 
cap utilitat si s’aprova sense termini, perquè no serveix de res que el 2023 diguin que sí 
que estan a punt de fer-ho, cal fer-ho abans, ja fa massa anys que els veïns i veïnes 
esperen. En conseqüència, reitera que cal posar-s’hi ja i que si no hi ha prou temps en sis 
mesos que se’n pot parlar, però que l’única resposta del Govern ha estat que Esquerra 
tragués el termini del prec, sense proposar cap altre termini viable per fer la modificació de 
planejament. Diu al conseller que si li proposa un termini, l’hi accepta. 

El senyor Valls respon que no és una qüestió de posar terminis, sinó de seguir avançant 
en la feina que ja es va iniciar en el mandat passat i que es va començar en el 
planejament de l’any 2010 per definir correctament el que ha de ser el parc de Tres 
Turons. 

Argumenta que els avantprojectes necessaris per resoldre el plantejament segueixen en 
marxa i que el concurs ja té guanyadors, però que malauradament la pandèmia ha sigut 
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un impediment per poder seguir avançant. Assegura que el Govern continuarà treballant 
en aquesta qüestió durant el primer trimestre del 2021. 

El prec no s’accepta. 

El president llegeix la intervenció del senyor Xavier Oliveres Badia, de la Plataforma Can 
Baró: «Atès que el concurs d’idees per a la redacció dels avantprojectes dels Tres Turons 
està resolt, tal com està publicat a la seu electrònica i de contractació pública i que els 
resultats es van compartir amb el veïnat en sessió participativa a finals del mandat passat 
(a més de tot el procés de participació entre veïnat i urbanisme, i la representació veïnal 
en el jurat designada per la FAVB), i vist que la modificació puntual de planejament que se 
sol·licita dur a tràmit se centra a contemplar nous emplaçaments per poder així preservar 
l’única zona esportiva del barri de Can Baró, tal com planteja la proposta guanyadora del 
sector anomenat al concurs Les Pedreres de Can Baró, sol·licitem conèixer quan es durà 
a terme aquesta modificació puntual de planejament que no requereix inversió econòmica 
municipal i que ajudaria a reconèixer la feina tècnica i veïnal duta a terme i a garantir 
preservar en un futur les pistes de Can Baró.» 

El senyor Valls respon que hi està d’acord i que des del Govern se segueix treballant per 
consolidar aquestes pistes en les modificacions de planejament que s’estan treballant. 

Del Grup Municipal de JxCAT: 

26. Que es posin a disposició del programa Concilia els equipaments municipals del 
Districte d’Horta-Guinardó, per tal que les famílies que compleixen amb el perfil 
per fer ús d’aquest servei puguin accedir-hi i es doni cobertura a tots els barris 
del districte 

La senyora Maria del Carme Cánovas Manzano, del GMDJxCAT, en primer lloc, 
manifesta que des del seu grup valoren molt positivament el programa Concilia i que, per 
això un projecte com aquest ha de poder oferir més serveis i arribar a més famílies, atès 
que a Horta-Guinardó no arriba a cap barri en aquests moments. 

Exposa que la crisi de la COVID ha fet que moltes famílies que no havien anat mai a 
serveis socials ara hi hagin d’anar, s’ha vist que el 30 % de les visites entre el mes de 
maig i el de setembre eren nous usuaris. Per tant, recalca que s’ha d’actuar abans que la 
pobresa estigui cronificada i que l’Ajuntament ha de fer un esforç per poder oferir serveis i 
ajuts a persones que estan en risc de pobresa o que estan passant una època difícil 
econòmicament. Per aquest motiu, pensa que oferir únicament sis espais Concilia a sis 
barris de Barcelona, quan la ciutat té deu districtes i setanta-tres barris, és absolutament 
insuficient. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials, 
Consum Responsable i Cultura, agraeix al Grup de Junts per Catalunya que demanin que 
es porti el programa Concilia a Horta-Guinardó, que és pioner en l’àmbit municipal, però 
aclareix que és un programa d’acolliment d’infants fora de la franja escolar amb l’objectiu 
d’afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i alhora contribuir a disminuir 
les desigualtats en la cura dels infants de les famílies que tenen dificultats per fer-ho, 
especialment dones cap de famílies monomarentals, famílies amb pocs recursos i les que 
no tenen xarxa de suport familiar i comunitari. Per aquest motiu, indica que s’ha posat en 
marxa en barris de Barcelona amb menys renda familiar. Matisa que de moment es tracta 
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només d’un projecte pilot previst des de setembre del 2020 fins al febrer del 2021, i a 
partir de llavors es valorarà si es pot fer arribar a més barris i si es poden ampliar les 
característiques dels serveis.  

Així mateix, manifesta que li agradaria molt que s’implantés aquest projecte al districte, 
especialment al Carmel, on la renda familiar és bastant inferior a la mitjana de Barcelona. 
Comenta que des del Districte faran el possible per incloure’l al pla de barris. Tanmateix, 
apunta que en aquests moments no poden acceptar el prec atès que encara es tracta d’un 
projecte pilot. 

La senyora Cánovas lamenta que un cop més el Govern s’ompli la boca amb mesures per 
poder fer una story a Instagram o uns quants tuits. Afegeix que si la voluntat era poder 
oferir una solució a les persones que ho necessiten, no té cap sentit negar-se a ampliar el 
programa perquè arribi a més barris de la ciutat. 

La senyora Tarifa subratlla que des del Govern no es neguen a portar el programa al 
districte, ans al contrari, però que en aquests moments és un projecte molt nou que està 
en període de prova i fins al febrer no es farà la valoració des de Casa Gran. Ratifica que 
des del Districte volen que el programa, amb els canvis que calgui, s’ampliï a més barris, 
perquè és urgent facilitar la conciliació, especialment a les famílies monomarentals.   

El prec no s’accepta. 

27. Que es dugui a terme un projecte de millora de les parades d’autobús, instal·lant 
plataformes de ciment en aquelles parades on sigui tècnicament possible que 
permetin garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda al transport 
públic 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, argumenta que tenint en compte que el 
districte té una orografia molt accidentada i una població força envellida, és fàcil arribar a 
la conclusió que els veïns i veïnes fan un ús important del transport públic, especialment 
de l’autobús. Afegeix que també cal tenir present que per motius urbanístics les parades 
d’autobús actuals impedeixen que alguns autobusos puguin parar a prop de la vorera. Per 
això, demana que es millorin les parades de bus i que s’instal·lin plataformes de ciment en 
aquelles parades on tècnicament sigui possible per garantir que les persones amb 
mobilitat reduïda puguin accedir amb normalitat al transport públic. 

El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, puntualitza 
que aquest prec demostra que quan hi ha voluntat es pot arribar a un acord, perquè s’ha 
pogut transaccionar pensant en el fons. Afirma que el Govern ja treballa en la implantació 
de les plataformes i que, com ha dit anteriorment la regidora, es vol donar prioritat a la 
mobilitat individual de les persones. Per tant, anuncia que accepten el prec. 

El senyor Vives agraeix al Govern que accepti el prec i comenta que faran un seguiment 
especial de la implantació d’aquesta mesura durant els propers consells plenaris. 

El prec s’accepta. 
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Del Grup Municipal de Cs: 

28. Que des del Districte es presenti als grups del Consell Plenari i en els propers 
consells de participació relacionats amb el servei els resultats de les auditories i 
avaluacions referents als serveis d’atenció domiciliària prestats per l’anterior 
contracte a Horta-Guinardó. 

Així mateix, que es presentin els objectius específics del nou contracte amb 
referència a la previsió de la implantació de les trucades “superilles de les 
cures”, el nombre d’usuaris atesos, tipus de serveis i els professionals segons 
el seus perfils tècnics, els indicadors que s’implementaran per a analitzar 
l’evolució dels diferents serveis prestats i la millora de la qualitat laboral dels 
treballadors. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, exposa que el servei d’assistència 
domiciliària, el SAD, és un conjunt de recursos adreçats a les persones que per la seva 
situació de dependència o de risc tenen limitada l’autonomia per fer les activitats bàsiques 
de la vida quotidiana, amb l’objectiu que es puguin quedar en l’entorn familiar habitual 
amb el màxim nivell de qualitat de vida i benestar. Afegeix que el SAD ofereix diversos 
serveis: higiene, cura de les persones, ajuda física motora, control de l’alimentació i de la 
medicació, àpats a domicili, neteja de la llar, entre d’altres. En aquest sentit, afirma que el 
nou contracte 2020-2025 estableix una sèrie de millores que les empreses contractants 
hauran d’aplicar tant pel que fa a la qualitat dels serveis que reben les persones com a la 
qualitat laboral dels professionals. 

Manifesta que plantegen aquest prec perquè encara persisteixen nombrosos problemes i 
carències de l’actual servei, per l’increment d’usuaris i la necessitat d’una atenció més 
personalitzada, i amb la previsió de la implantació de les noves «superilles de cures», i 
tenint en compte que el SAD és un dels contractes més importants per import i per usuaris 
atesos al districte. 

La senyora Maria Luisa D’Addabbo, consellera de Salut i Acció Social, en primer lloc, 
anuncia que el govern accepta el prec. Apunta que presentaran l’informe amb totes les 
dades. 

D’altra banda, explicita que l’any 2019 es va fer un estudi de satisfacció del SAD i la 
mitjana del nivell de satisfacció dels usuaris del districte va ser d’un 8,1 sobre 10 punts. 
Els usuaris destacaven sobretot la importància del servei, l’amabilitat del personal i el bon 
tracte.  

Reitera que facilitaran totes les dades de què disposen, inclosos estudis i enquestes. 

Per acabar, comenta que fa poc s’ha presentat el nou contracte del SAD i que també 
presentaran l’informe sobre les «superilles de cures». 

El senyor Ortiz dona les gràcies a la consellera per l’acceptació del prec. 

Assenyala que el seu grup coneix l’enquesta de satisfacció als usuaris del servei 
d’assistència domiciliària, que és positiva, però recalca un cop més els problemes que s’hi 
estan produint per la pandèmia, especialment per la manca de personal i per la manca 
d’EPI dels professionals per dur a terme la seva feina. 
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Insisteix que cal traspassar les dades al Consell de Salut i al Consell de les Persones amb 
Discapacitat perquè tinguin realment la informació completa. 

La senyora D’Addabbo afirma que coneixen la situació i que per això el nou contracte del 
SAD planteja aquest nou model d’atenció i de la cura, el qual conté una millora en els 
serveis i en les condicions de treball del personal. 

D’altra banda, esmenta que el Govern aposta pel model de les «superilles de cures», que 
és un projecte d’integració social, sanitària i de proximitat, i que a Horta-Guinardó se 
n’implementaran sis, de les quals informaran en els espais de participació. 

S’accepta el prec. 

29. Que, amb l’objectiu de recuperar abonats, des del Districte s’impulsi, coordini i 
es difongui una campanya en promoció dels equipaments esportius d’Horta-
Guinardó, recalcant la seguretat sanitària que han demostrat per als usuaris 
durant la crisi de la COVID-19, la seva bona gestió i els beneficis que 
representen per a la salut 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDCs, exposa que a Horta-Guinardó hi ha un 
centenar de centres esportius, tant municipals com privats, així com nombrosos clubs que 
s’han vist obligats a tancar diverses vegades per la pandèmia, cosa que els ha suposat 
una davallada en el nombre d’abonats i d’usuaris, en alguns casos al voltant del 25 %, i en 
conseqüència, una reducció de la factura i nombroses pèrdues econòmiques. Afegeix que 
s’ha demostrat que les instal·lacions són segures, perquè només el 0,28 % de contagis 
s’han produït en el món de l’esport. Per tot això, considera que cal que l’Administració 
municipal ofereixi mesures de suport i recursos per no posar en risc el futur d’aquestes 
instal·lacions. 

El senyor Marc Guallar García, conseller de Esports, Comerç i Mercats, fa broma que no 
sap si es copien entre grups o és que ja estan en precampanya, perquè el prec 
s’assembla molt a una proposició que va fer Esquerra Republicana el juliol. Tanmateix, 
apunta que amb l’esperit nadalenc que ja hi ha a l’ambient, el Govern accepta el prec. 

En aquest sentit, anuncia que hi estan treballant i que ben aviat veuran com des del 
Districte es demana als veïns i veïnes que es facin socis i sòcies d’alguna instal·lació 
esportiva i que els que ja ho són que no es donin de baixa, perquè són espais segurs. 

El senyor Ortiz dona les gràcies al conseller per l’acceptació del prec. Li diu que no sap si 
era un prec d’Esquerra o no, però que, en tot cas, s’ho pot prendre com un seguiment de 
prec. 

Manifesta que en totes les comissions de seguiment amb els centres esportius han vist les 
dificultats en què es troben i tot el que han de suportar les empreses gestores i els clubs 
esportius, per tant, que qualsevol mesura és poca per promocionar l’esport i ajudar-los. 

El senyor Guallar dona les gràcies a la gent de les instal·lacions esportives, dels clubs, 
federacions del districte i els mostra el seu suport públicament. També dona les gràcies 
als consellers i conselleres que l’han acompanyat a les comissions de seguiment dels 
consells esportius del districte, que han sigut llargues, però que han servit per copsar 
quina és la situació. Així mateix, agraeix el to propositiu tant del prec de Ciutadans com de 
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la proposició d’Esquerra Republicana del mes de juliol, i la preocupació de tothom per un 
sector tan important per a la ciutat com és l’esportiu. 

S’accepta el prec.  

Del Grup Municipal de BxCanvi: 

30. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó faci la previsió per a la instal·lació 
de màquines de recollida de residus (com les que hi han instal·lades a les 
estacions dels FFCC) als mercats del districte d’Horta-Guinardó, que com a 
premi pel reciclatge dona vals de descomptes, que es podran bescanviar als 
mateixos mercats quan es compra (també es pot negociar que es puguin utilitzar 
els vals de descompte a les botigues al voltant dels mercats o a altres botigues 
del diferents barris del districte que es vulguin adherir en aquest programa). 

Aquesta mesura/servei no només afavoreix el reciclatge dels ciutadans, sinó 
que també afavoreix la compra als mercats i a les botigues que es vulguin 
adherir al sistema de vals de descompte, i alhora millora la reactivació 
econòmica dels comerços del districte i de la ciutat de Barcelona, molt malmesa 
durant la pandèmia de la COVID-19.  

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, explica que a molts llocs 
d’Europa ja s’han instal·lat màquines de recollida de residus, especialment a les sortides 
dels supermercats. Pensa que és una bona proposta per a Barcelona i per això Barcelona 
pel Canvi demana que s’instal·lin aquestes màquines als mercats del districte, encara que 
sigui com a prova pilot, per després anar-les implantant a la resta de la ciutat. Esmenta 
que les persones que hi van a comprar podrien portar-hi residus i a canvi rebre vals de 
descompte per utilitzar al mercat. Així mateix, comenta que també es podria parlar amb 
els comerços al voltant dels mercats o altres eixos comercials perquè els que volguessin 
s’hi poguessin adherir. 

El senyor Marc Guallar García, conseller de Esports, Comerç i Mercats, manifesta que no 
accepten el prec perquè consideren que els mercats potser no són l’espai adient per 
poder fer aquest intercanvi de residus per descomptes simplement per la barreja d’horaris. 
Tanmateix, no ho descarta, però diu que cal estudiar-ho. Proposa a la senyora Casas que 
en parlin, que ho treballin per veure on es pot fer. 

La senyora Casas diu que han proposat els mercats perquè són espais prou grans per 
poder encabir les màquines i fer una prova pilot, tanmateix que no hi ha problema si es 
troba un altre espai per col·locar-les i que no molestin. 

Mostra la seva predisposició a parlar-ne, perquè creu que és una mesura que afavoriria el 
reciclatge i les compres al districte. 

El senyor Guallar agraeix el to propositiu del prec i proposa parlar-ne després de festes. 

El prec no s’accepta. 

31. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó informi: 

- Del cens actualitzat de totes les finques que es troben okupades il·legalment al 
districte d’Horta-Guinardó, en el termini de dos mesos, fent constar: la 
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identificació i adreça de la finca, la data d’inici de la okupació i la titularitat de 
l’immoble (pública o privada). 

- La relació de conflictes i problemes de seguretat i salubritat generats per cada 
okupació il·legal. 

- Les actuacions per posar-hi fi i/o les negociacions que s’estiguin realitzant per 
part de l’Ajuntament amb els okupants (en el seu cas) i els procediments 
judicials per desallotjament que pesin sobre cada finca. 

- Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó estableixi un servei, en els 
pròxims sis mesos, en el territori d’Horta-Guinardó, amb la finalitat d’assessorar 
i donar suport legal als ciutadans del districte que estiguin sent víctimes de 
l’ocupació il·legal de la seva propietat, siguin locals o habitatges. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, relata que la pandèmia encara 
ha fet més visible l’ocupació il·legal de pisos que estaven buits. En aquest sentit, apunta 
que els grans tenidors ja saben com solucionar aquesta problemàtica, però que els 
particulars a vegades no tenen els mitjans o no saben com han d’actuar. Així mateix, 
subratlla també que poden suposar un problema greu per al veïnat del bloc. 

Per tot això, demana al Govern que faci un cens actualitzat de totes les finques ocupades 
il·legalment, que informi dels conflictes i problemes de seguretat i salubritat generats per 
cada ocupació il·legal, de les actuacions que té previst fer el Govern per posar-hi fi, de les 
negociacions que s’estiguin fent per part de l’Ajuntament amb els ocupants i dels 
procediments judicials per desallotjament que pesin sobre cada finca. 

També demana el Govern posi a disposició de la ciutadania un servei d’assessorament 
dels passos que ha de seguir si és víctima d’ocupació il·legal. 

El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, manifesta 
que el Govern no accepta, el prec, que va en la línia de precs anteriors presentats per 
Ciutadans. 

D’altra banda, aclareix que l’Ajuntament no negocia amb ocupadors, hi ha un procediment 
judicial i és el que s’executa. A més, afirma que ja existeixen serveis d’atenció als 
ciutadans. 

Insisteix que el tema de l’ocupació és un problema a tota la ciutat, des de la vessant 
delictiva i del conflicte que suposa, com ja ha manifestat la regidora en les taules de 
prevenció. Esmenta que el Govern col·labora amb els Mossos, la Guàrdia Urbana i la part 
judicial per agilitzar tots els processos per desallotjar les persones que ocupen. 

Assenyala que des del Districte ja es fa un mapa, però que és molt difícil tenir informació 
del tot fiable sobre aquesta qüestió. 

Reitera que el Govern no pot acceptar el prec per la profunditat i els aspectes que es 
proposen, tanmateix reitera que és un tema que els preocupa i que col·laboren 
contínuament amb Mossos i Guàrdia Urbana. 

El president demana molta brevetat al senyor Valls, atès que el torn havia de ser 
compartit, però el senyor Ortega ja ha consumit tot el temps.  
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El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, retreu als grups de Ciutadans i de Barcelona pel Canvi que sempre que 
parlen d’habitatge treuen el tema de les ocupacions. Subratlla que al Govern el que els 
preocupa és la llista de desnonaments que hi ha cada setmana al districte, que és el 
veritable drama de l’habitatge a la ciutat de Barcelona i no el que ells exposen per 
confondre la ciutadania i fer d’altaveu d’un problema que no és competència de 
l’Ajuntament, perquè les ocupacions són fets delictius i ja hi ha qui s’encarrega de 
resoldre-les. 

La senyora Casas respon que potser es podria millorar o resoldre el tema dels 
desnonaments ampliant el parc d’habitatge públic, que en manca molt a Barcelona. 

El prec no s’accepta. 

d) Preguntes 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

Del Grup Municipal d’ERC-AM: 

32. Prec acceptat en el Consell Plenari del 12 de desembre de 2019 relatiu a un pla 
de xoc a la zona veïnal del carrer de Logronyo amb la carretera Alta de 
Roquetes, del barri d’Horta. 

La senyora Laura Pi Ledesma, del GMERC-AM, exposa que fa un any van presentar un 
prec demanant un pla de xoc a la zona veïnal del carrer Logronyo amb la carretera de 
Roquetes, una zona totalment oblidada per l’Ajuntament de Barcelona, sense cap inversió 
des de fa més de quinze anys. En aquest sentit, indica que es va demanar el manteniment 
de les rieres i de les zones boscoses; la regulació de les zones amb horts irregulars per 
garantir la salut pública i la seguretat veïnal; fer les actuacions necessàries al carrer 
Logronyo per garantir un espai en què els vehicles puguin donar la volta sense necessitat 
de fer marxa enrere, i treballar i negociar amb l’empresa propietària i gestora de 
l’aparcament del tanatori de la ronda de Dalt per cedir part dels seus aparcaments a 
places per a residents de la zona. 

Pel que fa al manteniment, esmenta que només s’ha fet un cop en un any, per tant, 
insisteix que cal una neteja del voral del camí de la carretera de Roquetes, que segueix 
igual i no s’hi ha fet cap actuació. 

Quant a la nova àrea verda de la Vall d’Hebron, manifesta que els veïns i les veïnes 
encara tenen més problemes d’aparcament que fa un any, per tant, cal garantir també el 
seu dret a l’aparcament. 

Respecte als horts urbans il·legals, diu que a l’estiu provoquen problemes de salut pública 
per les aigües estancades i, en conseqüència, per la gran quantitat de mosquits. 

Reconeix que des del Districte s’hi està treballant i que ja s’han començat a tirar endavant 
algunes mesures, però vol saber en quin estat es troben les actuacions perquè encara no 
es veuen resultats. Afegeix que és prioritari que abans de l’estiu estigui resolt el tema dels 
horts irregulars. 
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D’altra banda, manifesta que les actuacions aprovades que cal fer no s’han inclòs al Pla 
d’acció de districte que ha presentat la regidora en aquesta mateixa sessió plenària.  

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, reitera, com ja ha comentat la senyora Pi, que des del Districte ja s’està 
treballant per millorar les condicions de la carretera Alta de les Roquetes i al carrer 
Logronyo. Exposa que arran de la visita que van fer a la zona, s’han iniciat els tràmits per 
recuperar d’ofici els espais que estan ocupats com a horts, s’ha fet ja la valoració de la 
intervenció que cal fer per poder reordenar millor la carretera Alta de les Roquetes, que 
són uns 100.000 euros. Pensa que en el primer trimestre del 2021 es podrà anar avançant 
en la recuperació de l’espai i en la proposta per als usos dels horts amb l’ajuda d’Horta 
amb Gràcia, que ja gestiona aquests usos al costat. 

Per acabar, posa de manifest que la ciutadania ja sap que el Govern està fent la feina. 

La senyora Pi dona les gràcies al conseller per la informació. Assenyala que quan els 
veïns i veïnes no reben respostes, el seu grup presenta un seguiment de prec. Per això, 
demana que es vagi informant el veïnat perquè no tingui la sensació d’abandonament per 
part de l’Ajuntament. 

El senyor Valls puntualitza que les darreres actuacions en aquell carrer es van fer durant 
el mandat 2012-2015 i no fa quinze anys 

El president llegeix la intervenció de la senyora Montserrat Reyes Mestre: «Voldria saber 
que després de més d’un any que va quedar aprovat en aquest Plenari, com està el tema 
dels horts, neteja de la riera, aparcaments del carrer Logronyo amb Alta de Roquetes ens 
sentim oblidats totalment.» 

El president diu que aquesta qüestió ja s’ha respost i passa al següent punt. 

Del Grup Municipal de JxCAT: 

33. En relació amb la proposició presentada pel Grup Municipal de Junts per 
Catalunya aprovada en Consell Plenari de 9 de juliol de 2020, que el Govern 
informi de quins són els projectes d’inversió històricament reclamats i 
consensuats amb les entitats i associacions veïnals. 

El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, exposa que durant el 2020 el Govern ha 
incomplert reiteradament els acords presos amb els grups i els compromisos adquirits 
amb les associacions de veïns i veïnes i amb les entitats. Fa notar també que a Horta-
Guinardó hi ha inversions històricament reivindicades i que ja han estat treballades i 
consensuades, per la qual cosa és urgent executar-les. En aquest sentit, indica que Junts 
per Catalunya va presentar al Consell Plenari del mes de juliol una proposició sol·licitant 
que es vetllés de manera activa perquè les inversions històriques quedessin al marge de 
les retallades fetes pel Govern municipal i s’executessin. Per això, sol·licita que el Govern 
informi de quines són les inversions històriques que volen mantenir, atès que hi ha 
projectes com el de la ronda de Dalt que s’ha paralitzat i que l’únic que es farà són 
projectes executius, que és en la mateixa situació que es troba el casal de Torre Garcini, o 
projectes com el del casal Pirineus, que sí que es farà sempre que es pugui fer amb els 
diners del pla de barris. Recalca que no pot ser que el casal de barri Pirineus s’executi a 
canvi de no fer projectes que s’haurien de fer amb el pla de barris, perquè aquest casal 
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s’hauria d’haver fet igualment independentment de si el barri de Can Baró acabava inclòs 
o no en el pla de barris. 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i 
Rehabilitació, en primer lloc, diu al senyor Vives que ha de fer seguiment del prec i no 
inventar-se el seguiment ni demanar al Govern coses que no posa en el prec que es va 
aprovar. Puntualitza que el prec aprovat demanava que el Govern vetllés per les 
inversions i que, en canvi, el que ara demana és la llista de les inversions pendents al 
districte. Apunta que es nota que Junts per Catalunya ha perdut l’expertesa que tenia 
l’anterior consellera portaveu. 

Afirma que el Govern vetlla per les inversions des del primer moment, algunes de les 
quals estan incloses al PAD i la resta es treballaran a mesura que es pugui millorar la 
capacitat d’inversió en Horta-Guinardó. Per tant, reitera que no se n’obliden de cap. 

El senyor Vives respon al senyor Valls que no l’escolta o no l’ha volgut escoltar, que 
simplement li ha preguntat quines accions han fet i quines inversions són les que intenten 
protegir. 

El president llegeix la intervenció del senyor Xavier Oliveres Badia, de la Plataforma Can 
Baró: «Atès que a principi de mandat el casal de barri Pirineu era una inversió pendent 
d’anteriors mandats, així com la tercera fase de Raimon Casellas i que actualment al PAD 
s’ha traslladat aquestes inversions juntament amb les neteges d’amiant a pla de barris, 
desvirtuant el que hauria de ser el pla de barris com a inversió complementària i amb un 
vessant social i de promoció, i obviant la feina veïnal de priorització de projectes que ja es 
va dur a terme en el projecte de barri de Can Baró, tals com la reurbanització i/o 
adequació de les grans pujades del barri iniciant amb el retorn social de Park Güell pel 
futur carrer Ana Maria Matute (Ramiro de Maeztu) i Albert Llanas (que es va pactar 
incloure Miquel dels Sants Oliver per coherència), o el pàrquing previst a Vista Park, o la 
zona d’usos compartits a la plaça de les Pedreres, entre d’altres que es poden consultar, 
demanem que es revisin les inversions al barri de Can Baró per poder garantir que el pla 
de barris no acaba sent únicament el que consta al PAD i es respecti la voluntat del veïnat 
de poder construir de forma compartida un barri amb un pla de futur real.» 

E) Declaracions institucionals 

34. Persones amb discapacitats 

El president llegeix la part dispositiva del text: 

«El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 

»Primer. Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i associacions 
per donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora de prendre 
decisions que els i les afectin. Ens guia la idea de “res sobre nosaltres sense nosaltres“, 
tot el dret a tenir espais i informació accessibles i de participació per influir en les 
decisions que els afectin tant a nivell individual com col·lectiu. 
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»Segon. Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació 
dels drets de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es realitzin de 
forma coordinada. 

»Tercer. Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar 
estratègies i mecanismes per garantir aquests drets.  

»Quart. Impulsar mesures encaminades a: 

• Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per 
garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones en la nostra societat del benestar. 

• Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament 
d’igualtat de gènere amb tots els suports necessaris. Promoure la participació social de 
les dones amb discapacitat.  

• Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones 
amb discapacitat. Garantir la reserva de 5% de les promocions d’habitatge municipals per 
a aquest col•lectiu.  

• Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el 
desenvolupament dels infants, adolescents i joves amb discapacitat.  

• Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de 
soledat. 

• Les persones amb discapacitat, com tots els individus i grups d’una societat, estan 
cridats a contribuir amb la seva acció al benestar d’aquesta societat. Per això ens 
comprometem en la promoció de la vida independent de totes les persones, també les 
que compten amb una discapacitat, i facilitar la seva integració i acció en funció de les 
seves capacitats, sense veure retallada la seva llibertat. 

• Incorporar a la planificació urbana i a les estratègies de mobilitat l’accessibilitat 
universal per a totes les persones. 

• Facilitar la mobilitat i els desplaçaments dins de la ciutat ampliant i millorant les 
infraestructures i incorporant mecanismes per afavorir l’accés a la informació per a 
tothom. 

• Impuls d’aquelles accions que faciliten i afavoreixen el pas cap a una vida 
independent. 

• Millorar l’accessibilitat i la integració de les persones amb discapacitat als entorns 
escolars. 

• Totes les actuacions que realitza el Districte dins la via publica son dissenyades 
sota una perspectiva inclusiva. 

• Impulsar projectes en el nou PDE del Districte d’Horta-Guinardó per fomentar la 
incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat. Impulsar les mesures 
oportunes per afavorir l’augment de l’ocupació del col·lectiu com a factor clau d’inclusió 
social i davant la baixa taxa d’activitat de les persones amb discapacitat. 
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• Fer de tots els barris d’Horta-Guinardó territoris socialment responsables i 
inclusius. 

• Afavorir accions per evitar la bretxa digital de les persones amb discapacitat i 
avançar en la incorporació d’avenços tecnològics innovadors que ajudin que tinguin una 
vida més independent.» 

 

 

Intervencions dels ciutadans i ciutadanes fora de l’ordre del dia 

El president llegeix les intervencions dels ciutadans i ciutadanes. 

Intervenció del senyor Joan Prades Queralt: 

«Durant l’anterior mandat municipal, es va presentar un avantprojecte d’organització dels 
carrers Miquel dels Sants Oliver i Albert Llanas fins arribar a on es construiria un pàrquing 
de vàries plantes coronat per una plaça enjardinada. Es plantejava inclús fer els dos 
carrers peatonals ja que son redundants amb Ramiro de Maeztu i carretera del Carmel. 
Després de diverses reunions amb l’ampul·losament anomenat “grup motor” es va quedar 
en què se acabaria el projecte i s’iniciarien les obres en el actual mandat. 

»També crec que caldria replantejar-se la millora cosmètica del casal Pirineu, que des del 
meu punt de vista i de molts veïns del barri no podrà ser mai un edifici ecològic i 
energèticament autosuficient, per un nou edifici dissenyat amb criteris modulars, 
d’acústica i estalvi d’energia adaptats al present i sobretot al futur. Crec que continuar 
amb la reforma cosmètica seria una equivocació històrica. Con està el projecte? I es 
demana reunió per parlar del casal Pirineu.» 

Intervenció del senyor José Pablo Serrano Pulido: 

«Por favor, pongan solución a las escaleras de la calle Agudells y los solares colindantes. 
En 2005 se aprobó un proyecto para reformar esa calle, de ahí que tengamos afectados 
parte de nuestros inmuebles, pero los donaríamos con mucho gusto si se abriera la calle 
al tráfico rodado. Actualmente las escaleras son peligrosas y en los solares colindantes 
sirven de basurero. En las escaleras se reúnen jóvenes que al abrigo de los árboles y la 
poca luz y escaso paso consumen de todo y dejan las botellas y plásticos en las escaleras 
y en los solares. También algunas personas aprovechan la tranquilidad del sitio para 
consumir estupefacientes y hay un cole cerca, dejando a veces defecaciones y 
jeringuillas. Si se abre la calle al tráfico rodado enlazando con pasaje Gabarnet e incluso 
dando continuidad a la misma calle Agudells de la zona Carmelo, podemos reducir el 
tránsito de la calle Dante y Llobregós y hacer menos atractivo el sitio para actos incívicos 
y peligrosos. Los solares colindantes llevan abandonados hace mucho y si son del 
Ajuntament, se podría llevar a cabo proyectos ambiciosos por el bien del barrio y de 
tod@s. Gracias.» 

Intervenció de la senyora Juliette Karine Suraud: 

«Quan i com es portaran a terme les accions per pacificar el trànsit als carrers Fulton, 
Horta, Chapí i Feliu i Codina, situats dins de la anomenada “superilla d’Horta”, que de 
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moment es un conjunt de carrers sens voreres on es posa en risc diàriament la seguretat 
dels vianants?» 

Intervenció de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Genís dels Agudells: 

«Demanem la lectura íntegra d’aquesta pregunta al Plenari del 17/12/20 al Districte 
d’Horta-Guinardó.  

»Atès que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una primera inversió de 50 M€ a les 
obres del tramvia per la Diagonal, tramvia que serà gestionat per una empresa privada i 
projecte que va ser rebutjat per una absoluta majoria dels ciutadans participants al 
referèndum promogut per l’Ajuntament del señor Hereu l’any 2010, volem que ens 
expliqueu el motiu d’aquesta obsessió malaltissa d’invertir milions d’euros dels ciutadans 
de Barcelona per beneficiar una empresa privada. No volem pensar que sigui per greixar 
alguna futura porta giratòria.  

»Atès que l’Ajuntament ha aprovat una inversió de 38 M€ per a la creació d’unes 
“superilles” a la dreta de l’eixample, sense participació dels ciutadans afectats.  

»Atès que al mandat passat al projecte participatiu del Barcelona Decidim, la proposta 
més votada va ser la cobertura i soterrament de la ronda de Dalt, i no es contempla en 
aquest mandat la continuació de la cobertura fins al carrer Jericó.  

»Preguntem a aquest Plenari si per aquest Ajuntament la voluntat popular té el mateix 
valor que el paper mullat. 

»Gràcies.» 

Intervenció del senyor Joaquim Cama: 

«En l’últim Consell de Salut es va dir que preveien anar recuperant el normal 
funcionament del CAP de Sant Rafael. Constatem, i demanem que prenguin nota, que la 
situació no ha millorat, és igual o pitjor. Només posarem un exemple, el del senyor José, 
de Montbau. Va sortir de l’hospital després d’una intervenció per una afecció coronària. 
Necessita atenció com a pacient crònic i li van dir que, com que no podia desplaçar-se al 
CAP, demanés atenció domiciliària. La resposta del CAP és que no tenen recursos per 
poder donar-li aquesta atenció. Ja sabem que tots els ciutadans tenim el dret personal de 
queixa i de demanar explicacions. Però vostès són els nostres representants més propers 
i, fins avui, no ens consta cap iniciativa seva per diagnosticar la situació al CAP, 
informació necessària prèvia per veure solucions possibles.» 

Intervenció de la senyora Valentina Veselinova Boyanova: 

«Està previst treure les motos a les voreres del districte? Ara és molt habitual que 
entorpeixin el pas dels veïns a més de pujar en marxa i circular per la vorera, amb el perill 
que això comporta. Creiem que almenys s’hauria de fer complir la normativa vigent, quan 
es farà?» 

La regidora respon que l’actuació dels carrers Miquel Sants Oliver i Albert Llanas està 
aturada, que es va iniciar en aquell moment perquè la previsió era tirar-la endavant amb 
els ingressos del Parc Güell, però que la pandèmia ha fet que aquests caiguin. Tanmateix, 
manifesta que com que el PIM no és fix potser es pot acabar recuperant el projecte. 
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Respecte al casal Pirineus reitera el que ja ha dit anteriorment, que durant el 2021 es farà 
una remodelació que no serà només estètica. 

Després, agraeix al senyor José Pablo Serrano la proposta, tanmateix comenta que cal 
molta inversió per fer la intervenció que demana, perquè els terrenys són privats en 
aquests moments i que, per tant, no està previst que en aquest mandat es pugui fer.  

Pel que fa a la segona fase de la superilla d’Horta, respon a la senyora Juliette Karine 
Saraud que a l’estiu del 2021 està previst implementar els canvis de sentit a Campoamor i 
Eduard Toda, amb els quals s’espera que es redueixi de manera important el trànsit en els 
carrers on s’ha fet la pacificació. 

Reitera a l’AVV de Sant Genís dels Agudells que la ronda de Dalt és un projecte de l’equip 
de govern, que en aquest moment hi ha el cobriment de la primera fase de la ronda i que 
per a la segona fase s’estan cercant pressupostos europeus. A més, afegeix que el PIM 
conté la tercera fase. 

Tot seguit, esmenta que amb la regidora de Salut han fet moltes gestions en relació amb 
el CAP Sant Rafael, i que s’està treballant a fons per fer una reorganització per millorar-lo. 

Finalment, contesta a la senyora Veselinova que en els darrers anys s’han fet 
intervencions en deu punts concrets per retirar les motos de la vorera. En aquest sentit, 
comenta que el proper punt d’intervenció és al Guinardó, als voltants del Mas Guinardó. 

El president dona les gràcies a la regidora i desitja bones festes a tothom. Recorda que 
serà un Nadal diferent, que cal prendre precaucions, perquè tard o d’hora torni la 
normalitat. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21.42 h. 

 

 

 

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


