Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
c/ Lepant, 387 1a planta
08025 Barcelona
93 291 67 59
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Identificació de la sessió
Núm.: 17
Data: 30 de maig de 2022
Caràcter: ordinari
Horari: 19.05 a 22.17 h
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó
Assistents
President
Max Zañartu Plaza (GMDERC-AM)
Regidora del Districte
Rosa Alarcón Montañés (GMDPSC)
Regidors i regidores adscrits
Francina Vila Valls (GMDJxCAT)
Consellers i conselleres
Maria Luisa D’Addabbo (GMDBComú-E)
Pablo Ramos García (GMDBComú-E)
Diego Hernández Gracia (GMDBComú-E)
Elena Tarifa Herrero (GMDBComú-E)
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E)
Magna Martín Andrés (GMDERC-AM)
Laura Pi Ledesma (GMDERC-AM)
Núria Pi Garcia (GMDERC-AM)
Xavier Reig Robledo (GMDERC-AM)
Xavier Simó Esparrich (GMDERC-AM)
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC)
Marc Guallar García (GMDPSC)
Raül Ortega Serrano (GMDPSC)
Sergi Perea Marco (GMDPSC)
Clara Jakqueline Baca Chankingah (GMDPSC)
Maria del Carme Cánovas Manzano (GMDJxCAT)
Arnau Vives Juan (GMDJxCAT)
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDCs)
Milagros Casas Rodríguez (GMDValents)
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Andrea Prange
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió plenària i dona la benvinguda a tothom.
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A.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 3 de març de 2022
B.- Part Informativa
a) Cartipàs
b) Despatx d’ofici
1. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici.
1.1.

Devolucions Dipòsits

Data

Creditor

Import

Dipòsit

1

23/2

Inmobiliaria Maluga, SL
Restitució vorera c/ Tajo, 7

4.570,47 €

07190036

2

“

Jorge Ferrandis Rivas
Gestió residus construcció c/ Castillejos, 430

3

“

4

150,00 €

110.588

Majoral Penedes, SL
Gestió residus construcció c/ Praga, 23

6.263,40 €

110.485

“

Majoral Penedes, SL
Reposició elements urbanístics c/ Praga, 23

1.205,40 €

110.484

5

2/3

Trespons, SL
Reposició elements urbanístics Arc de Sant Martí, 81

2.553,12 €

84.656

6

30/3

Idilia Foods, SL
Restitució vorera c/ Lepant, 410

2.916,99 €

7.504

Import

Cod.Eco.

1.2.

Dietes Consellers

Data

Creditor

1

9/3

Maria Luisa D’Addabbo
Dietes assistència sessions febrer

1.000,00 €

230.01

2

“

Raül Ortega Serrano
Dietes assistència sessions febrer

1.000,00 €

230.01

3

“

Marc Guallar Garcia
Dietes assistència sessions febrer

1.000,00 €

230.01

4

“

Xavi Reig Robledo
Dietes assistència sessions febrer

500,00 €

230.01

5

“

Diego Hernández Gracia
Dietes assistència sessions febrer

500,00 €

230.01

6

“

Sergi Perea Marco
Dietes assistència sessions febrer

500,00 €

230.01
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7

9/3

Pablo Ramos Garcia
Dietes assistència sessions febrer

500,00 €

230.01

8

“

Carmen Garcia Lores
Dietes assistència sessions febrer

500,00 €

230.01

9

“

Núria Pi Garcia
Dietes assistència sessions febrer

500,00 €

230.01

10 1/4

Maria Luisa D’Addabbo
Dietes assistència sessions març

500,00 €

230.01

11 “

Raül Ortega Serrano
Dietes assistència sessions març

500,00 €

230.01

12

“

Marc Guallar Garcia
Dietes assistència sessions març

500,00 €

230.01

13

“

Xavi Reig Robledo
Dietes assistència sessions març

500,00 €

230.01

14

“

Diego Hernández Gracia
Dietes assistència sessions març

500,00 €

230.01

15

“

Pablo Ramos Garcia
Dietes assistència sessions març

1.000,00 €

230.01

16 “

Núria Pi Garcia
Dietes assistència sessions març

500,00 €

230.01

17

“

Magna Martín Andrés
Dietes assistència sessions març

1.000,00 €

230.01

18

“

Clara Jakqueline Baca Chankingah
Dietes assistència sessions març

1.000,00 €

230.01

Maria Luisa D’Addabbo
Dietes assistència sessions abril

1.000,00 €

230.01

19 6/5

20

“

Raül Ortega Serrano
Dietes assistència sessions abril

500,00 €

230.01

21

“

Marc Guallar Garcia
Dietes assistència sessions abril

1.000,00 €

230.01

22

“

Diego Hernández Gracia
Dietes assistència sessions abril

500,00 €

230.01

23

“

Pablo Ramos Garcia
Dietes assistència sessions abril

500,00 €

230.01

24 “

Núria Pi Garcia
Dietes assistència sessions abril

500,00 €

230.01
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Clara Jakqueline Baca Chankingah
Dietes assistència sessions abril

25 6/5

1.3.

500,00 €

Responsabilitat patrimonial

Data

Interessat

1

2/3

Estela Escolano Sobrin
Tenir per desistida

2

“

Gloria Pallares Ferrando
Desestimar

3

“

Purificación Jimenez Gay
Desestimar

4

10/3

Fatima Zahra El Halouani (i altre)
Tenir per desistit

5

16/3

Fernando Carrillo Vidal
Tenir per desistit

6

“

Antonia Alonso Fresneda
Estimar

7

23/3

Cristian Valenzuela Gonzalez i Josefa Gonzalez González
Estimar parcialment

8

5/4

CCPP Feliu i Codina, 10-18
Estimar

9

29/4

Alejandro Rodriguez Perez
Desestimar

10 “

Montserrat Gonzalez Fandiño
Desestimar

11 4/5

Ctat. Propietaris c/ Palafox, 32
Desestimar

12 “

Alicia Moros Palacino
Desestimar

13 “

Kutxabank Aseguradora SLU
Desestimar

14 “

Adoración Segovia Abian
Tenir per desistida

15 18/5

Mohamed Ham Ham
Desestimar

16 “

Ingrid Rodríguez Rodríguez
Desestimar

Es dona per comunicat
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2. Informe de la Regidora del Districte.
C.- PART DECISÒRIA
a) Propostes d’acord
3 PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2022 a la Unió
Atlètica d’Horta i El Pou. Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada, de conformitat
amb allò disposat a l’art. 17 del reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona,
aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny
de 2012
S’APROVA per UNANIMITAT amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERCAM, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

4 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili.
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDERC-AM, i l’abstenció de
GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

5 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació del subsòl per a
l’aparcament i dipòsit municipal soterrat al carrer de Thous.
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDValents, i el vot
desfavorable de GMDERC-AM, GMDJxCat i GMDCs.
b) Proposicions dels Grups Municipals.
c) Mocions
D.- PART D’IMPULS I CONTROL
a)

Proposicions/declaracions de grup

Grup municipal d’ERC-AM
6. El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó insta al govern municipal a:
- Reprendre les reunions amb el veïnat, al més aviat possible.
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- Dur a terme actuacions integrals de millora al passatge de Ceuta amb relació a les escales de
pedra, el clavegueram, els pals d’electricitat i un reforç dels murs actuals, al més aviat possible.
- Millorar el manteniment del verd en aquesta zona.
- Dur a terme actuacions el carrer adjacent, carrer de Coves d’en Cimany amb relació a la
pavimentació del carrer i millora de l’accessibilitat perquè hi puguin accedir, els vehicles dels
serveis d’emergència.
S’APROVA per UNANIMITAT amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERCAM, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

Grup municipal de Junts per Catalunya
7. El Consell Municipal del Districte d’Horta- Guinardó acorda demanar al Govern Municipal que
presenti al Consell Plenari del mes de Juliol, un Pla d’Accessibilitat i mobilitat al Districte
d’Horta-Guinardó que inclogui les següents qüestions:
- Mesures que es desenvoluparan en matèria d’accessibilitat i mobilitat detallades per barris i per
àmbits d’actuació, així com el pressupost i la calendarització prevista.
- Nombre total d’actuacions que es duran a terme en el ‘’pla antipals’’ i la seva ubicació.
- Ubicació i nombre total d’ascensors i escales mecàniques que es preveuen dur a terme abans
d’acabar el mandat.
No s’aprova amb el amb el vot favorable de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents i el
vot desfavorable de GMDBComú-E i GMDPSC-CP.

Grup municipal de Cs
8. Que el govern del districte assumeixi com a pròpia la diagnosi realitzada d'acord amb el Pla
d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 i l'apliqui de manera immediata en totes les
seves intervencions en projectes i reformes urbanes, en equipaments, zones verdes o en la
prestació de serveis.
Que s'impulsi i defineixi un pla de rehabilitació integral dels itineraris per als vianants amb la
identificació de tots aquells elements que no compleixin amb la normativa d'accessibilitat i que
no requereixin d'un estudi tècnic en profunditat perquè es realitzin les oportunes correccions i
millores.
Que el Consell de Persones amb Discapacitat i el Consell de Gent Gran siguin considerats com
a grups de referència i consulta en tots els aspectes relacionats amb l'accessibilitat
universal en Horta-Guinardó.
Que es promogui un Pla de Districte de la promoció i implementació de l'Accessibilitat Universal
de manera transversal en tots els departaments del districte i els seus treballadors.
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S’APROVA per UNANIMITAT amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERCAM, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

Grup municipal Valents
9. Instar a l’Ajuntament de Barcelona, i en concret al Govern del Districte d’Horta-Guinardó, a fer
possible que el Barri Vall d’Hebron, juntament amb el barri de La Clota, puguin tenir una
biblioteca, donat que és un equipament necessari per ambdós barris, i cap d’ells no en disposa
en aquests moments.
Instar a l’Ajuntament de Barcelona, i en concret al Govern del Districte d’Horta-Guinardó, a fer
els tràmits necessaris en el temps més breu possible.
Què el Govern del Districte Horta-Guinardó tingui en compte les propostes veïnals, de les
diferents entitats i associacions, i els demés grups municipals, a l’hora de buscar la ubicació
definitiva de la biblioteca.
S’APROVA per UNANIMITAT amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERCAM, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional

c)

Precs

Grup municipal de Junts x Cat
10. Que al proper Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó se’ns presenti un informe sobre
com es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del Districte,
en el que constin els recursos extraordinaris dels que es disposarà per evitar episodis
d’incivisme, els efectius policials amb els que es pretén comptar, els punts del Districte on es
reforçarà la presència policial, així com del nombre d’agents cívics que reforçaran el servei i la
seva distribució per barris.
S’accepta
11. Que s’informi de les accions que es duran a terme en matèria de prevenció d’incendis als
barris de muntanya del Districte d’Horta-Guinardó durant la campanya forestal d’estiu,
s’executi de forma imminent un pla de neteja i desbrossament de les zones boscoses
properes a zones habitades per tal de minimitzar els riscos en cas d’incendi, i es convoqui una
reunió oberta al conjunt del veïnat dels barris de muntanya, perquè el Cos de Bombers de
Barcelona pugui traslladar els consells bàsics per minimitzar els riscos d’incendi.
S’accepta
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Grup municipal de Cs
12. Que el govern del districte presenti als grups municipals abans de tres mesos un informe on
constin el nombre d'habitatges i immobles afectats urbanísticament per barris i quina és la
planificació municipal prevista en cada àmbit per a resoldre les afectacions a Horta-Guinardó.
No s’accepta

13. Que, abans de qualsevol proposta de projecte municipal, des del govern del districte s'impulsi
una taula de diàleg i de concertació amb les entitats comercials i veïnals del Passeig Maragall
i entorns, així com amb els grups municipals, per a consensuar la possible implantació d'un
carril bici en aquesta via.
S’accepta
Grup municipal de Valents
14. Què el Govern del Districte Horta-Guinardó augmenti les places d'àrea verda de la zona 17,
sigui creant una zona de desbordament de la zona 17 cap a la zona 23 (unificant tot el barri
del Guinardó, per exemple), sigui traient la zona de desbordament de la zona 23 cap a la zona
17 (sense zona de desbordament), sigui incloent la zona 23 (la nova àrea) dins de la zona 17
(l’antiga àrea) unificant així les dues zones, o sigui amb altres fórmules vàlides que
incrementin les places de pàrquing de la zona 17 de manera substancial, i actualitzant també
la zona 17 (i per tant les places de pàrquing de àrea verda) amb el número de cotxes
matriculats a la zona 17 de l’any 2021/22.
S’accepta
d)

Preguntes

Grup municipal d’ERC-AM
15. Quin és el termini previst per posar en funcionament les instal•lacions energètiques ja
existents al districte, com per exemple les plaques fotovoltaiques del Mercat del Guinardó, així
com en quin procés d’execució es troben la resta de projectes en curs?
S’informa
16. Quines actuacions de millora de la mobilitat, la xarxa ortogonal i els busos de barri, d’acord
amb les diferents demandes de les entitats veïnals i veïnat en general, té previst implementar
el govern del Districte d’Horta-Guinardó, abans de la finalització de l’actual mandat?
S’informa

8

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
c/ Lepant, 387 1a planta
08025 Barcelona
93 291 67 59
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat

Grup municipal de Valents
17. Quin és el nombre actual de pisos públics al districte d’Horta-Guinardó? Quants n’hi havia al
2015 quan van entrar al govern? Quants s’han construït en el període 2016 – 2022? Quin
número de pisos estan entregats, finalitzats, en construcció i adquirits per compra?
S’informa

e)

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup

Grup municipal d’ERC-AM
18. Que s’informi de l’estat d’execució de les actuacions aprovades en la proposició presentada
pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana al Districte d’Horta-Guinardó i aprovada al Consell
Plenari del dia 7 d’octubre de 2021, relativa a les necessitats d’adequació de les diferents
zones d’ús compartit i espais per a gossos.
Es dona per tractat
Grup municipal de Cs
19. Que s'informi en aquesta sessió plenària de les actuacions realitzades pel govern d'acord amb
la proposició acceptada durant el Plenari del Districte de juliol 2021, relativa a l'increment de la
protecció, manteniment i visibilitat de tots els elements d'art urbà que es troben a HortaGuinardó
Es dona per tractat.

I sense més assumptes que tractar, el president aixeca la sessió a les 22.17 h

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

