Acta del consell plenari

Identificació de la sessió
Núm.: 5
Data: 5 de març de 2020
Caràcter: ordinari
Horari: 19.40 h a 22.55 h
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó
Assistents

Regidora del Districte
Rosa Alarcón Montañés (GMDPSC)

Regidors i regidores adscrits
Francina Vila Valls (GMDJxCAT)

Consellers i conselleres
Maria Calvet Anglada (GMDBComú-E)
Maria Luisa D’Addabbo (GMDBComú-E)
Elena Tarifa Herrero (GMDBComú-E)
Pablo Ramos García (GMDBComú-E)
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E)
Xavier Reig Robledo (GMDERC)
Magna Martín Andrés (GMDERC)
Laura Pi Ledesma (GMDERC)
Xavier Simó Esparrich (GMDERC)
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Núria Carmona Cardoso (GMDPSC)
Carmen Garcia Lores (GMDPSC)
Marc Guallar García (GMDPSC)
Raül Ortega Serrano (GMDPSC)
Sergi Perea Marco (GMDPSC)
Susanna Porcar Portela (GMDJxCAT)
Arnau Vives Juan (GMDJxCAT)
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s)
Milagros Casas Rodríguez (GMDBxCanvi)
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Andrea Prange
Gerent
Eduard Vicente Gómez
Excusen la seva absència
Max Zañartu Plaza
Laura Pérez Castaño
María Luz Guilarte Sánchez
Ricard Farin Sanz

President (GMDERC)
Regidora adscrita (GMDBComú-E)
Regidora adscrita (GMDC’s)
Conseller (GMDERC)

Desenvolupament de la sessió
La regidora obre la sessió plenària. En primer lloc, excusa l’absència del president, i
informa que ella dirigirà la sessió.
Seguidament, llegeix el text següent:
«D’acord amb la normativa de protecció de dades personals de l’Ajuntament de
Barcelona, s’informa les persones assistents que la sessió es grava i es difon mitjançant
streaming. A l’entrada de la sala hi ha un cartell que així ho indica. La zona habilitada
perquè segui el públic assistent és una zona d’ombra i la zona de gravació és la situada
on està el micròfon. Per aquest motiu, les persones assistents que se situïn a la zona de
gravació, que coincideix amb la d’intervenció, si no han expressat el contrari en el full
d’intervenció habilitat a l’efecte, donen el seu consentiment explícit al tractament de la
seva imatge».
A) Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia
12 de desembre de 2019
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No hi ha cap objecció, s’aprova per unanimitat.
B) Part informativa:
a) Cartipàs
b) Despatx d’ofici
0. 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) 1. Informe de la regidora del Districte
La regidora indica, en primer lloc, que intentarà no exhaurir els deu minuts de què
disposa, perquè molts temes s’han parlat a l’Audiència Pública.
En segon lloc, expressa el seu rebuig a l’agressió homòfoba que hi ha hagut recentment a
la Font d’en Fargues i se solidaritza amb la víctima. També mostra el seu suport a la
família i a la víctima d’una altra agressió ocorreguda al Districte, aquesta d’un altre tipus.
Informa que per motius de salut no ha pogut passejar per tots els barris abans del Consell
de Barri com s’havia compromès a fer. Manifesta que té un problema als ulls, que li cauen
les parpelles, la qual cosa fa que no pugui caminar pel carrer, amb tot, espera poder
continuar les passejades a partir del 4 de maig, que és quan li faran el tractament definitiu.
Seguidament, agraeix la participació ciutadana que hi ha en el PAD i en els pressupostos
participatius. En aquest sentit, informa que ja s’han presentat cinquanta-dos projectes al
web Decidim Barcelona i que a partir del 31 de març es començaran a analitzar, que és
quan s’acaba el termini per presentar propostes. Fa una crida a la participació i esmenta
que a l’Audiència Pública s’han exposat dues qüestions susceptibles de formar part dels
pressupostos participatius.
Tot seguit, apunta que la declaració d’emergència climàtica que es va aprovar al mes de
gener a l’Ajuntament de Barcelona s’explicarà en el següent punt com a mesura de
govern al Districte, perquè pensa que cal aplicar-la directament al territori. Subratlla que el
planeta està en una situació de perill i que és important que tothom treballi per millorar la
situació de la qualitat de l’aire i per l’escalfament del planeta.
Després, indica que a la Taula de Mobilitat es parlarà a bastament de la mesura «Obrim
carrers» i la de les zones 30, que hi va vinculada. No obstant això, comenta que la
primera és més de caire pedagògic i que la segona serà la que realment transformarà la
ciutat: ajudarà a reduir la sinistralitat i afavorirà la convivència dels diferents sistemes de
transport. En aquest sentit, assegura que el vianant és la base de la mobilitat de la ciutat.
Explica també que hi ha una mesura per millorar els entorns escolars a la ciutat i fer-los
més segurs. Pel que fa a Horta-Guinardó, apunta que durant el 2020 està previst pacificar
l’entorn escolar de dues escoles del Baix Guinardó i una de la Teixonera, i que al llarg del
mandat aquest nombre anirà incrementant.
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Finalment, anima a tothom a participar en els actes del 8 de març, i a evitar en el dia a dia
els actes sexistes i els actes de discriminació envers les dones. En aquest sentit, confessa
que li agrada molt com a element simbòlic que només hi hagi dos homes a la mesa del
Consell Plenari, malgrat que li sap greu que el president no hi hagi pogut assistir.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, en primer lloc, dona la
benvinguda a tots els assistents al Consell Plenari i dona les gràcies a les persones que
segueixen la sessió per streaming.
Manifesta que el PAD preveu moltes accions, molts programes i molts projectes per al
Districte, però que espera que el PIM també els acompanyi, tant les reivindicacions
antigues, com l’escola bressol de la Teixonera o el projecte de la Bòbila, com les més
noves, com els casals de joves de Sant Genís o del barri de Montbau.
Respecte a la mobilitat, reclama que se solucioni el problema dels pals de serveis i de
llum a les voreres, que complica la mobilitat dels vianants. Així mateix, assenyala que
caldria millorar la xarxa ortogonal de busos per adaptar-la a les necessitats d’HortaGuinardó, que és un districte de muntanya. Afegeix que també cal d’ajustar les línies de
bus de barri.
Pel que fa a «Obrim carrers» i a les zones 30, pensa que són mesures encertades perquè
augmenten la seguretat dels vianants i també de motoristes i ciclistes, amb la consegüent
reducció de la mortalitat als carrers de Barcelona.
Després, pensa que la pacificació de les zones al voltant de les escoles i dels instituts és
positiva per a la seguretat dels infants i per a la seguretat vial.
Finalment, apunta que parlarà de l’emergència climàtica en el següent punt, un cop la
regidora hagi fet la seva exposició.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer lloc, dona la benvinguda a tots els
assistents. En segon lloc, condemna l’agressió patida per una persona per motius de la
seva orientació sexual a la Font d’en Fargues. Subratlla que el respecte a la diversitat i a
la llibertat individual és la base de la convivència a la societat. Així mateix, assenyala que
el nombre de casos de discriminació a Horta-Guinardó, ja sigui per raó d’orientació sexual,
gènere i racisme o xenofòbia, és mínim, no arriba al 5% del total de la ciutat, segons
dades de l’Oficina Municipal de No Discriminació del 2018. Tanmateix, reitera que no s’ha
d’abaixar la guàrdia i que l’Administració pública ha d’encoratjar les víctimes a denunciar
qualsevol situació d’agressió o discriminació, per tal de poder formular polítiques eficients.
Manifesta que és una molt bona notícia que torni a haver-hi la Coordinadora d’Entitats i
d’Associacions de Veïns, perquè pot ajudar l’Administració i les entitats veïnals a tenir una
visió més àmplia del districte, i això pot ajudar a dinamitzar el teixit associatiu, optimitzar
els recursos, tractar temes comuns o compartir les experiències de cadascuna de les
entitats.
D’altra banda, mostra el seu acord amb totes les mesures de mobilitat que ha presentat la
regidora relacionades amb Horta-Guinardó. Així mateix, apunta que en el Ple es va
aprovar una taula de mobilitat perquè tots els barris poguessin incidir en els seus
problemes de mobilitat, tanmateix pensa que no són problemes aïllats i que no serveix la
microcirurgia, sinó que cal un pla de mobilitat de districte per intentar resoldre totes les
problemàtiques de transport públic, de manca d’aparcament, d’accessibilitat, de mobilitat
sostenible, entre d’altres. Per tant, afirma que calen solucions de barri, de districte i de
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ciutat. Per això, demana a la regidora quan tindran elaborat el nou pla de mobilitat urbana
2019-2024, que ja hauria d’estar funcionant.
Finalment, reitera que persisteixen els problemes de seguretat i incivisme en el Districte.
Admet que el nivell d’inseguretat està molt per sota de la mitjana de la ciutat, però que hi
ha zones concretes, com el Turó de la Rovira, en què darrerament hi ha hagut casos
d’atracaments i d’agressions, per la qual cosa demana polítiques de prevenció i de
seguretat més potents, és a dir, una acció política més real perquè aquests casos no es
cronifiquin en el temps en determinats punts. Comenta també que l’incivisme afecta tots
els barris, per tant, demana que s’inverteixi en una estratègia de vigilància i prevenció
perquè no vagi a més.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, en primer lloc, condemna les
agressions de tot tipus, especialment per motius discriminatoris.
En segon lloc, comenta que cal replantejar-se el procés dels pressupostos participatius,
que alguna cosa s’està fent malament perquè hi hagi tan poca participació. En aquest
sentit, afegeix que està mal organitzat i crea confusions, que la gent no sap si han de fer
les propostes al PAM, al PAD o als pressupostos participatius. A més, assenyala que hi ha
risc d’enfrontament entre barris, tenint en compte que una escala automàtica costa 1 milió
d’euros i un semàfor 50.000 i que només es decideix sobre 8 milions d’euros per a dotze
barris.
Lamenta també que en el PAD hi hagi les paraules de sempre: «farem», «impulsarem»,
«treballarem», perquè significa que és un calaix de sastre amb totes les propostes que ha
fet la gent, sense marcar les prioritats. Per tant, reitera la seva desil·lusió pel
funcionament del procés i espera que no porti a conflictes entre barris.
Quant a la mesura «Obrim carrers», esmenta que per a Horta-Guinardó encara no s’ha
concretat els carrers que es volen obrir ni quan. D’altra banda, demana què aporta obrir
els carrers si és l’Administració qui arbitràriament i sense consens amb les entitats i els
comerciants decideix obrir uns carrers concrets un dia concret. Creu que s’hauria de fer a
la inversa, és a dir, ajudar les entitats comercials en les activitats que facin, en el sentit
que quan vulguin organitzar un acte un dia concret en un carrer no tinguin problemes per
triar el dia i el carrer. Per tant, pensa que seria millor obrir els carrers a demanda de la
ciutadania, que sigui aquesta qui decideixi quines activitats vol fer i quan les vol fer.
Respecte a la mesura d’entorns escolars segurs, assegura que el seu grup hi està a favor,
que només és un canvi de nom del que abans s’anomenava «camins escolars». En
aquest sentit, assegura que hi ha molta feina a fer, perquè en els darrers quatre anys no
s’ha fet cap camí escolar a Horta-Guinardó. A més, insisteix que falta concreció, perquè
no hi ha res planificat a part de les tres escoles per al 2020.
D’altra banda, subratlla que la cobertura i el soterrament de la ronda de Dalt estan
encallats, i que és molt greu que el Govern digui als veïns i veïnes que no es reunirà amb
ells i elles fins que no estigui el PIM, perquè llavors ja no hi haurà res a discutir, i això és
fer-los perdre el temps. Així mateix, posa de manifest que el que el veïnat vol és que
s’executi el que es va acordar en el mandat 2011-2015.
Tot seguit, denuncia que en el Plenari s’aproven precs i proposicions i llavors no
s’implanten.
La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, en primer lloc, excusa l’assistència del
president del Consell, Max Zañartu, i del conseller Ricard Farin.
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Després, condemna l’agressió LGTBIfòbica que va haver-hi a la Font d’en Fargues i
comenta que el seu grup municipal ha presentat una declaració institucional en el Ple en
aquest sentit.
Així mateix, recorda que a Catalunya segueixen havent-hi preses i presos polítics i una
sentència injusta i venjativa que va en contra dels drets fonamentals.
D’altra banda, manifesta que es fa un procés participatiu per tornar a parlar i decidir sobre
qüestions pendents de fa molts anys. Per això, demana al Govern que es posi a treballar
per solucionar els problemes de la ciutadania, que és la manera que tinguin sentit els
processos participatius.
Seguidament, assenyala que el PAD conté apartats que no tenen cap proposta concreta,
com ara el de migració i acollida, el de drets i de ciutadania i el de transparència i bon
govern, per tant, que no caldria que s’hi s’incloguessin. Remarca, a més, que és molt greu
que no hi hagi cap acció prevista en qüestions de transparència i bon govern, atès que
l’objectiu principal d’aquest apartat és retre comptes amb el veïnat.
Tot seguit, mostra la seva satisfacció perquè el PAD del Govern inclou iniciar un nou
concurs jove de còmic d’Horta-Guinardó per a la prevenció i l’erradicació de la violència
masclista i la posada en marxa del nou web de comerç del Districte, que són dues
propostes que va presentar el seu grup a l’anterior mandat i que no s’havien tingut en
compte. Així mateix, indica que haurien agraït que s’hagués explicat al veïnat l’origen
d’aquestes propostes.
També celebra la creació d’una taula de treball LGTBI al Districte, cosa que el seu grup va
demanar durant la negociació del cartipàs.
Lamenta que només s’elabori un projecte de rehabilitació de la Torre Garcini i del Bloc 17
d’Horta, que espera que no passi com amb la rambla del Carmel, que es va fer un dibuix
en tres anys. Assegura que no serveix de res disposar d’espais de titularitat pública si no
hi ha la voluntat real de prioritzar-ne la rehabilitació per posar-los al servei del veïnat.
Quant als pressupostos participatius, diu que no enganyin la ciutadania, perquè no són
processos participatius, sinó que és una part de la inversió que es pot fer en els quatre
anys del mandat i que no representa ni el 4% del total. Destaca que no pot ser que
s’intentin fer passar inversions reivindicades des de fa molts anys i inversions promeses a
través del procés participatiu i que dintre d’aquest procés els diferents barris hagin de
competir entre ells. En aquest sentit, esmenta que hi ha moltes problemàtiques sense
resoldre, com ara els espais d’ús compartit i àrees d’esbarjo per als gossos, la demanda
d’escales mecàniques per a la zona del carrer Doctor Bové, l’incivisme, qüestions de
mobilitat... Així mateix, demana que es reactivi la comissió sobre el poliesportiu del Baix
Guinardó i que tinguin prioritat les escoles del districte.
Seguidament, reclama que es faci més inversió als equipaments ja existents, com ara el
Martinenc i el centre cívic del Guinardó, el mirador de Santa Rosalia de la Teixonera i la
zona del metro inacabada.
Finalment, apunta que el Govern hauria de donar resposta al veïnat de Montbau, que fa
vint anys que reclama el mateix i ja està cansat de processos participatius, que el que vol
és que es compleixin els acords previstos i es comencin a fer actuacions.
La regidora del Districte dona les gràcies a tots i totes. En primer lloc, respon a la senyora
Casas que està d’acord que és molt important que el PIM acompanyi el PAD.
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Seguidament, mostra la seva satisfacció per la disposició de tots els grups a pactar sobre
temes de mobilitat al Districte, perquè és molt important que es prenguin mesures
consensuades de cara a la continuïtat de les accions en cas que hi hagi canvi de govern.
Respon al senyor Ortiz que està d’acord que no es pot abaixar la guàrdia en el tema de
les agressions, i que, per això, els Mossos d’Esquadra han reforçat la seva presència en
els dos entorns on hi ha hagut les agressions i el Districte fa un seguiment molt específic
d’aquesta qüestió. A més, indica que al Turó de la Rovira s’ha posat en marxa un
dispositiu els caps de setmana, de març a octubre, amb agents cívics de sis de la tarda a
la una de la matinada i que els caps de setmana, d’abril a octubre, hi ha una patrulla
estàtica de tres hores de Guàrdia Urbana, i entre setmana, de març a octubre, hi ha
vigilància privada de les sis de la tarda a dotze de la nit. Així mateix, fa saber que s’estan
treballant altres tipus de propostes amb el veïnat.
Tot seguit, confirma que treballen en el Pla de mobilitat urbana i que està previst portar-lo
a aprovació a la següent Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
(CEUIM), tanmateix, reitera que la prioritat és que s’arribi a l’aprovació inicial amb el
màxim consens possible.
Quant a la participació, respon a la senyora Susanna Porcar que és desigual en funció
dels barris, tanmateix admet que cal fer una reflexió general sobre com es fan els
processos participatius per tal que siguin més eficaços.
D’altra banda, argumenta que concretar coses a l’Administració és complicat, que
requereix temps, i afirma que s’ha fet molta feina a nivell de districte, també en qüestions
de mobilitat. Admet que potser es podria anar més de pressa, però no que no s’hagi fet
res, que el veïnat ho sap, i també que el Govern actua en les coses petites del dia a dia.
Pel que fa a la ronda, assegura que, malgrat que no s’hagi convocat la Comissió de
Seguiment de la Ronda de Dalt, s’ha reunit personalment amb les cinc associacions de
veïns i veïnes i ha visitat el tros de la ronda que ja està cobert. Puntualitza però que no es
farà la inauguració oficial fins que no s’hagin arreglat les deficiències que s’hi han detectat
i introduït les millores que els van demanar els mateixos veïns i veïnes.
A més, informa que l’1 d’abril es crearà la comissió de mobilitat, que si es fa amb retard és
pels problemes de salut que ha tingut. Assenyala que hi ha altres qüestions que no s’han
pogut fer amb la celeritat que haurien volgut, però que no és per manca de voluntat o per
manca de treball.
Seguidament, respon a la senyora Laura Pi que el Govern escolta les propostes veïnals i
les dels grups municipals, i ho demostra que el pressupost municipal d’enguany ha estat
aprovat amb el suport de Junts per Catalunya i d’Esquerra Republicana.
En darrer lloc, explica que s’ha establert una comissió perquè els grups municipals puguin
fer el seguiment de les inversions previstes, com ara Torre Garcini, que va ser una de les
condicions d’Esquerra Republicana.
La senyora Casas condemna les dues agressions que es van produir al Districte: l’atac
homòfob i l’atracament als búnquers del Carmel, així com totes les agressions que hi
pugui haver a la ciutat de Barcelona.
El senyor Ortiz s’afegeix als dubtes expressats per altres conselleres respecte al procés
participatiu, no obstant això, admet que és una iniciativa innovadora que requereix molta
feina. Demana que es faci un esforç per reforçar i millorar la comunicació per donar a
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conèixer el funcionament del procés participatiu, especialment pel que fa a l’aprovació
dels projectes, què passa si els projectes ja estan aprovats per a la seva execució o
quants barris rebran la inversió.
D’altra banda, exposa que, segons el darrer cens d’activitats econòmiques en planta baixa
de Barcelona, a Horta-Guinardó disminueix l’activitat en locals comercials i de serveis. En
aquest sentit, subratlla que l’activitat comercial és un dels problemes més greus a nivell de
districte, atès que no hi ha ni grans empreses ni edificis d’oficines, i, per tant, l’activitat
econòmica d’Horta-Guinardó es basa en el comerç de proximitat. Afegeix que totes les
estadístiques situen el Districte en darrera posició, per això, reclama que s’impulsi el Pla
de desenvolupament econòmic.
La senyora Porcar matisa que no ha dit que el Govern no faci res, sinó que no concreta
les actuacions previstes pel que fa a data i qui afectarà. Posa l’exemple del mercat de la
Vall d’Hebron, que hi ha problemes de seguretat i indemnitzacions als comerciants
pendents de pagament des del 2007.
Així mateix, assenyala que l’informe tampoc no parla del temporal Glòria, dels problemes
d’amiant al Parc del Guinardó o la uralita de la Bòbila. Lamenta que en el Ple tampoc no
es parli de les beques esportives, tal com va demanar el seu grup, perquè és interessant
que la gent sàpiga que l’Ajuntament ha reduït les beques esportives per a les famílies
sense recursos.
Tot seguit, reitera que hi ha precs que s’aproven i llavors no es compleixen, com el prec
que es va aprovar l’octubre passat per incloure les escales del Torrent de Can Mariner al
PAD.
Finalment, apunta que no vol criticar, que sempre ha sigut força conciliadora, però que el
seu suport als pressupostos no és un xec en blanc.
La senyora Pi demana que es compleixin els pressupostos aprovats a l’Ajuntament de
Barcelona i que dins del mandat es duguin a terme les actuacions previstes. En aquest
sentit, remarca que faran el seguiment de les inversions que van acordar: el poliesportiu
del Baix Guinardó, la remodelació del casal de barri Pirineus, de Can Baró, i la instal·lació
de les rampes de Montbau.
La regidora, en primer lloc, aclareix que les inversions del Districte pujaran molt més dels
8 milions dels pressupostos participatius. Comenta que els pressupostos participatius és
un projecte que s’ha provat en moltes ciutats amb resultats molt positius.
Finalment, diu que si el pressupost del PIM fos de 8 milions d’euros, ella hauria de dimitir,
perquè voldria dir que no ha defensat bé els interessos del Districte. Per tant, reitera que
el pressupost del PIM i la capacitat d’inversió seran superiors als 8 milions d’euros.
d) Mesures de Govern.
2. Declaració emergència climàtica
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Economia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, manifesta que la mesura de govern que ha proposat la Regidoria
d’Emergència Climàtica i Transició Energètica el que pretén és situar clarament el paper
de la ciutat i dels barris davant del repte global al qual s’enfronta la humanitat, i assegura
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que el paper de les ciutats és molt important, que han d’abordar reptes que fins ara no
s’havien plantejat davant de l’emergència climàtica en què es troba el planeta.
Explica que per elaborar la mesura, el mes de desembre, es va fer un procés participatiu
amb diverses entitats perquè aportessin la seva visió de com s’ha de transformar la ciutat
per assolir els reptes globals per lluitar contra l’emergència climàtica.
Assenyala que la mesura conté un pla d’acció amb tot un seguit de mesures, les quals
també s’incorporen en el Pla d’actuació de govern.
La senyora Carmen Garcia Lores, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional,
Promoció Econòmica i Ocupació, indica que la mesura ve acompanyada de 563 milions
d’euros adreçats a les cent mesures urgents que s’han establert en el Pla d’emergència
climàtica.
Pel que fa a Horta-Guinardó, diu que el pla conté més de quaranta-cinc accions, algunes
de les quals ja estaven incorporades en el Pla d’acció del Districte com a mesures
proposades pel veïnat.
Tot seguit, apunta que conté set àmbits que aborden diferents problemes i amb els quals
es pretén canviar el model de ciutat, no només per lluitar contra l’emergència climàtica,
sinó també per fer-la més amable i humana.
Seguidament, destaca dues mesures de cadascun dels àmbits: de mobilitat, les
actuacions de millora en l’estat dels carrers i eliminació de pals de voreres i l’elaboració
d’un pla d’escales mecàniques; d’urbanisme, els entorns escolars segurs i les properes
fases de cobriment de la ronda de Dalt; d’energia, la col·locació d’instal·lacions
fotovoltaiques a nous equipaments i espais públics, la implantació de programes de
rehabilitació energètica, una campanya informativa per estalviar en el rebut de la llum i per
ajudar a pal·liar la pobresa energètica; d’economia, el foment de l’activitat econòmica,
l’economia verda, la circular i l’ecoinnovació; d’alimentació, la creació de nous horts
urbans i suports als que ja hi ha, i un projecte de reaprofitament d’aliments excedentaris;
de consum i residus, la implantació de recollida d’escombraries al nucli antic, i de cultura i
educació, accions de reciclatge professional.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta que una cosa positiva
del Districte és que té molta zona verda, com el parc dels Tres Turons, els Jardins de Pla i
Armengol, entre d’altres, i barris a tocar de Collserola, tanmateix això implica que en
aquests espais calgui més vigilància pel que fa a la seguretat i l’incivisme.
Respecte a les mesures de rehabilitació i reformes d’edificis per ajudar a l’estalvi
energètic, apunta que s’hauria de començar pels edificis públics del Districte i donar
exemple.
Tot seguit, afirma que li sembla positiu que s’augmentin els horts urbans. Suggereix que si
el projecte d’horts al terrat del mercat d’Horta funciona, es podria ampliar a altres edificis
públics.
Així mateix, suggereix que a les escoles properes a zones verdes es facin programes de
formació sobre aquestes qüestions.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, afirma que el canvi climàtic és una realitat
ineludible i un dels principals problemes als quals cal fer front, atès que pot tenir
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conseqüències molt greus per a la societat. Assenyala que cal compatibilitzar el progrés
econòmic amb el medi ambient.
Respecte a la mesura, opina que és més una recopilació de projectes pendents de
mandats anteriors, de projectes d’altres administracions i de les accions que puguin
derivar del PAM que no pas una mesura de govern. A més, assenyala que la majoria de
les actuacions són d’àmbit superior al Districte, que els pressupostos són molt
generalistes i que contenen unes previsions de reducció de les emissions que no se sap
d’on surten.
Seguidament, comenta que en el text es repeteixen molt els termes «fiscalitat verda» o
«fiscalitat ambiental», la qual cosa indica que es crearan nous impostos que acabaran
pagant els usuaris finals, és a dir, els veïns i veïnes. Per això, malgrat que reconeix que el
canvi climàtic requereix recursos, critica que l’Ajuntament els vulgui aconseguir creant
impostos com la nova taxa del servei de recollida de residus domèstics, que suposarà
entre 27 i 51 euros per habitatge.
D’altra banda, mostra el seu acord que s’avanci en el cobriment i la urbanització de la
ronda de Dalt en el seu pas pels barris de la zona nord del Districte, però demana si
aquestes actuacions es preveuen executar seguint el projecte del mandat anterior o el que
va consensuar el Govern amb el veïnat fa dos mandats.
Tot seguit, es mostra escèptic que l’any 2030 el 50% del consum elèctric a Catalunya sigui
d’origen renovable, tal com diu la mesura, sobretot tenint en compte que actualment
només el 20,5% prové de fonts renovables.
Assenyala que, tot i que la mesura parla d’implementar l’àrea verda a la Vall d’Hebron, per
exemple, i d’estudiar les necessitats en altres barris, no concreta què es vol fer en aquest
sentit. Posa de manifest que el Govern sempre ha respost amb negatives a la demanda
veïnal d’implantar la zona verda a la Vall d’Hebron, o atribuint les decisions a BIMSA o a
Casa Gran.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, afirma que pel seu grup és prioritari
adoptar mesures per lluitar contra l’emergència climàtica i que Barcelona ha de ser una
ecociutat, amb un canvi de model d’energia, de generació de residus, de mobilitat i de
formació. En aquest sentit, diu que la mesura que presenta el Govern parteix d’un model
fonamentat en el decreixement i que, en canvi, la proposta de Junts per Catalunya aposta
per un model basat en el creixement intel·ligent, és a dir, en la lluita contra el canvi
climàtic per crear oportunitats, nous llocs de treball i per innovar.
Així mateix, indica que Junts per Catalunya serà en tots els acords que es prenguin per
afrontar la crisi climàtica, però de manera exigent i rigorosa, amb propostes concretes,
temporalitzades, pressupostades, amb avaluació i retiment de comptes sobre l’assoliment
dels objectius. Per això, demana que es faci una comissió de seguiment al Districte, amb
la participació de veïnat, entitats i grups polítics, per marcar prioritats i fer seguiment de
les actuacions del pla, tal com s’ha fet a Casa Gran a proposta del seu grup.
Finalment, subratlla que la mesura de Govern és poc concreta, que hi falten dates,
pressupostos..., i només conté titulars. A més, argumenta que és una suma de propostes
moltes de les quals ja s’estan fent, tot i que amb un nom diferent, moltes apareixen al
PAD, però que no hi ha un veritable canvi de model de ciutat i de districte. En
conseqüència, pensa que, tot i que és una mesura de govern positiva, és insuficient per
fer front al canvi climàtic. Conclou que hi troba a faltar mecanismes perquè el Govern
municipal reti comptes de les actuacions.
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La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, en primer lloc, apunta que el seu
grup comparteix la necessitat de declarar l’estat d’emergència climàtica, i com a punts
bàsics, la reducció de la contribució de Barcelona a l’escalfament global i la preparació de
la ciutat per mitigar els efectes adversos de l’escalfament. Per tant, assegura que cal
implementar de manera ràpida la llista de mesures previstes, també de prevenció i
mitigació del canvi climàtic a la ciutat.
En aquest sentit, assenyala que la majoria de mesures tenen un impacte real nul o baix,
atès que moltes de les propostes són d’abast molt reduït o només es poden aplicar
parcialment. Per exemple, pregunta quant de temps es trigarà a implantar el programa
50-50 a les escoles del Districte, d’estalvi i eficiència energètica i d’aigua, i quin impacte
urgent té sobre l’emergència climàtica fer campanyes de conscienciació ciutadana. A més,
apunta que algunes mesures ja estaven planificades o en procés d’execució en el mandat
anterior. Així mateix, posa en relleu que davant l’emergència climàtica cal innovar i fer
polítiques més ambicioses i valentes per obtenir resultats positius.
Afegeix que hi ha mesures poc concretes que només marquen objectius a llarg termini o
són declaracions d’intencions, sense efectivitat. També afirma que hi ha proves pilot de
caràcter anecdòtic que el Govern utilitza per cobrir l’expedient; que es criminalitza
genèricament tots els vehicles motoritzats, sense discriminar models ni tipus d’alimentació
energètica i sense tenir en compte si són de baixes o nul·les emissions; que no hi ha una
estratègia per als vehicles elèctrics a la ciutat i no es parla que hi ha vehicles públics entre
els grans emissors. Per tant, diu que cal millorar el servei i l’impacte del transport públic,
tant pel que fa a l’increment de l’oferta com a modernitzar la flota de transport públic. Per
això, demana una taula d’emergència de transport metropolità amb les altres
administracions per executar de manera urgent projectes pendents de gran impacte.
Conclou que el Govern ha d’actuar urgentment si no es vol arribar al punt de no retorn,
perquè ja no es tracta de canvi climàtic, sinó de xoc climàtic.
El senyor Valls agraeix als grups municipals que tots tinguin clar que la situació actual és
d’emergència climàtica.
Seguidament, confirma que hi ha accions noves i altres que ja es feien en el mandat
anterior, però insisteix que el que pretenen és posar totes aquestes qüestions sobre la
taula i fer front al repte que la ciutat té al davant.
La senyora García diu que s’ha fet el pla per tenir una estratègia i que caldrà retre
comptes al districte. Agraeix les propostes dels grups polítics i també de la ciutadania,
perquè és un repte important de canvi de valors i d’hàbits i, per tant, no serà fàcil aplicar
les mesures.
C) Part decisòria:
a) Propostes d’acord
3. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la
Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic de la zona d’equipaments
esportius de Torrent de Melis, promogut per l’Institut Barcelona Esports (IBE)
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Economia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, apunta que fa quinze anys, l’octubre del 2003, es va aprovar definitivament
la modificació del planejament per a la reordenació de la zona d’equipaments del Torrent
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d’en Melis amb l’objectiu de reordenar tot aquell àmbit i permetre el desenvolupament dels
usos previstos en el sector, però que ara cal ajustar les previsions del planejament per
adaptar-les a les necessitats actuals de la zona. Per tant, explica que els objectius del pla
especial són fer uns ajustaments per adequar el sostre existent i el necessari, sense
modificar les qualificacions existents ni els usos de les peces, per millorar les
instal·lacions actuals en un petit àmbit, reconèixer l’ús de la planta subterrània de l’escola
de futbol com a serveis annexes de complex esportiu i adequar la zona d’equipaments a
les necessitats actuals.
Per aquests motius, demana el vot afirmatiu dels grups a aquest punt.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu
grup a la proposta.
El senyor Nicolás Ortíz Cuevas, del GMDC’s, mostra el seu acord amb la necessitat de
millorar les instal·lacions esportives de la zona de Torrent d’en Melis, sobretot pel que fa
als vestidors. D’altra banda, pensa que el projecte no acaba de resoldre el tema de la
mobilitat de la zona, per exemple, no s’obre l’entrada pel carrer Telègraf i tampoc que
resolta del tot l’entrada per la ronda del Guinardó.
Lamenta també que des del Districte no s’hagi informat l’associació veïnal d’aquest pla i,
per tant, no hi hagi pogut fer al·legacions.
Finalment, anuncia que el seu grup vota a favor d’aquest punt, atès que és un projecte
important per al complex esportiu i per al barri.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, en primer lloc, apunta que no es pot
hipotecar el present i el futur dels infants i adolescents del Guinardó i d’altres barris per un
PGM de l’any 2003. Argumenta que amb aquest pla s’amplien vestidors i aules per a la
formació en uns equipaments que tenen més de 1.700 esportistes i 95 equips en
competició, dels quals 21 de femenins, és a dir, s’adeqüen les instal·lacions a les
necessitats actuals.
Per tot això, anuncia que el seu grup vota a favor del pla.
La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, en primer lloc, diu que el seu grup
vota a favor d’aquest Pla especial urbanístic de la zona d’equipaments esportius del
Torrent d’en Melis, tanmateix, subratlla que el Govern va tard, perquè el Futbol Club
Martinenc fa anys que ho reclama.
Demana al Govern que també doni resposta a altres reformes molt necessàries que
reclama el Martinenc: canviar la gespa del camp de futbol, arranjar les grades i arreglar la
depuradora de la piscina descoberta perquè es pugui obrir a l’estiu.
El senyor Valls agraeix el posicionament dels grups. Recorda que a part de les
mancances que han comentat els consellers, al barri també hi falta una residència per a la
gent gran i un auditori. Pel que fa a la connexió cap al centre cívic, comenta que no és
una qüestió que es tracti en aquest pla especial que presenten, sinó que es farà quan
s’avanci en el planejament en aquest àmbit.
El punt s’aprova per unanimitat.
El senyor Agustí Xifre, en nom del Futbol Club Martinenc, en primer lloc, excusa el
president de l’entitat que per motius personals no ha pogut assistir al Consell Plenari.
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Pel que fa als vestidors, exposa que fa gairebé dos anys que presenten projectes, perquè
és una necessitat reformar-los i ampliar-los.
Apunta que amb aquest pla es resol la qüestió dels vestidors i del carrer que hi havia
previst, que no s’ha obert mai ni ha existit mai. Afegeix que segurament passaran molts
anys abans no es tiri endavant el PGM, per això, creu que quan es faci caldrà tornar a
estudiar si calen noves modificacions.
Explica que només estaven al cas del projecte els membres de la junta del Martinenc, i
que ara que ja és ferm, el publicaran a la pàgina web del club. Confessa però que
probablement la reacció de les famílies serà dir: «Ja era hora» més que no pas donar les
gràcies a l’equip de govern, perquè realment els vestidors són una necessitat, atès que
els que hi ha actualment no són adequats per al nombre d’usuaris, tant esportistes del
club com dels equips visitants.
En darrer lloc, agraeix als grups i a l’IBE que hagin entès aquesta necessitat de barri i de
ciutat que és la cultura de l’esport.
La senyora Neus Fornells, de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó,
en primer lloc, fa notar que el Consell Plenari acabarà molt tard i que no és el
funcionament més ortodox d’una trobada veïnal.
Lamenta que s’hagi informat el veïnat del Pla especial un cop finalitzat el període
d’al·legacions, tanmateix, assenyala que la seva associació n’ha presentades confiant en
el bon fer de la Gerència d’Ecologia Urbana i del mateix Districte.
D’altra banda, apunta que s’havia demanat que es retirés aquest punt fins que no
s’hagués trobat una solució que resolgués els interessos de tot el barri. Així mateix, diu
que entén les raons de la proposta, atès que el Martinenc, que és el sol·licitant del Pla, és
un gran club que gestiona el centre esportiu municipal del Guinardó, ha donat un gran
impuls a l’activitat femenina de l’esport, i el seu atractiu fa que cada vegada tingui més
usuaris, la qual cosa comporta que calgui reformar part de les instal·lacions. Per això,
indica que des de l’associació de veïns i veïnes estan d’acord que es resolguin les seves
necessitats, però sense que les propostes no interfereixin en el bon desenvolupament de
la mobilitat del veïnat.
Es queixa que es vulgui construir un edifici al carrer Telègraf allà on en el planejament
antic hi havia previst un passeig que unia el carrer de Telègraf amb el de Cartagena, i
passava pel centre cívic i pels nous Jardins Pla i Armengol. Pensa que aquest recorregut
ha de ser possible sense impedir la nova edificació, i per fer-ho, només cal que a la planta
baixa es deixi un pas per al veïnat.
Així mateix, apunta que la proposta queda invalidada en no haver-se fet un procés
participatiu durant l’elaboració del projecte, cosa que és obligatòria d’acord amb la Llei
d’urbanisme de la Generalitat, i, per tant, demana que es faci un procés participatiu que
faci possible solucionar les necessitats tant del Martinenc com del veïnat. Comenta que el
projecte hauria de servir també per arreglar les escales i els accessos.
4. Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2020 a la
Coral Sant Jeroni de Montbau i a Amical Brigades Internacionals, 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
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La regidora, en primer lloc, saluda els assistents de la Coral Sant Jeroni i de l’Amical
Brigades Internacionals. Tot seguit, indica que aquest punt s’ha fet amb la unanimitat de
tots els grups polítics, cosa que mostra la importància de la proposta per a l’atorgament de
les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2020 a la Coral Sant Jeroni de Montbau i a
Amical Brigades Internacionals. Informa que s’aprovarà definitivament en el Plenari
municipal.
Tot seguit, llegeix una ressenya de la trajectòria de les dues entitats.
«La Coral Sant Jeroni es va formar per iniciativa d’un grup de veïns i veïnes del barri de
Montbau i es presentà al públic per primer cop el 28 de maig de 1970, amb trenta-cinc
cantaires, sota la direcció del mestre Antoni Pérez Simó. És membre de la Federació
d’Entitats de Corals de Catalunya i del Secretariat d’Orfeons de Catalunya. El 12 d’octubre
de 1975 comptava ja amb cinquanta-sis cantaires i estrenà la cantata Hebron, oda a la
serralada de Collserola, a tot el voltant i a la història de l’antic monestir de Sant Jeroni de
la Vall d’Hebron, amb lletra de mossèn Ferran Palau i musicat pel mestre Pérez Simó, que
va haver de deixar la coral per temes de salut. A partir d’aquests moments la coral va patir
una gran davallada i fins trobar un nou director, que es van fer càrrec de la coral els
mestres Leo Massó, Joan Úbeda i Comas i Josep López Esparbé. Sota la direcció de
l’Eduard Castell i Miró, a partir de l’any 1980 la coral tornà a viure moments de
creixement, amplia el seu repertori i celebra les noces d’argent i els trenta anys de cant
coral, fins al 2006, any que pren la batuta el senyor Guillem Baladia Puche. Per motius
familiars i de canvi de domicili els cantaires disminueixen fins a pensar a dissoldre la coral,
cosa que per sort no va passar, donat que un cop més el veïnat de Montbau va respondre
a la crida de la coral, i el gener del 2009 assumeix la direcció l’Àngels Conde, directora
actual de la coral.
»Els concerts s’han escoltat per diferents pobles de Catalunya, han fet intercanvis també
amb Burgos, País Basc i Brasil. Han format part de les trobades de corals del districte,
actualment en els concerts Cantagran, celebrats a l’auditori i organitzats per l’Ajuntament
de Barcelona, I segueix oferint als veïns del barri els clàssics concerts de fi de curs, festa
major i Nadal.
»Aquest any 2020, celebra el seu 50 aniversari i vol continuar sent una coral adaptada al
temps que li toca viure, oberta sempre a rebre noves incorporacions que permetin als
cantaires continuar gaudint de la música i el cant coral, formant part de la dinamització
artística i cultural del barri de Montbau.»
«L’Amical Brigades Internacionals de Catalunya, el 3 de març de 1999, es va constituir en
una associació creada per diverses dones i homes que havien promogut i treballat en els
actes d’homenatge als brigadistes arreu de Catalunya quan varen retornar a la primavera
de 1996 per rebre la nacionalitat espanyola que els va concedir el govern de l’Estat
espanyol, donant així compliment a la promesa que se’ls va fer en el seu comiat l’octubre
de 1938.
»Catalunya i Barcelona els va retre, el 1996, molts homenatges amb diferents actes, dels
que ressaltaríem la rebuda a l’estació de Sants, la visita al Parlament de Catalunya amb
un acte institucional i la visita a l’Ajuntament de Barcelona, on van ser rebuts per l’alcalde
d’aquell moment, el senyor Pasqual Maragall. També van visitar el fossar de la Pedrera,
on diverses làpides recorden els molts d’ells que es van quedar per sempre entre
nosaltres. Especial rellevància va tenir la visita al monument a la brigada Lincoln situada a
la rambla del Carmel. Havia estat inaugurat l’any ‘88 en el cinquantè aniversari del comiat
dels brigadistes per la Diagonal de Barcelona.
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»L’acte del 96, que es va celebrar amb gran assistència malgrat el dia plujós de tardor que
ens va fer, inaugurava la tradició i des d’aquell any cada octubre, en un dissabte proper al
dia 28, organitzat pel nostre Amical, es fa un acte de memòria i record en un homenatge a
les Brigades Internacionals. El peu del monument s’omple de flors portades per partits
polítics i entitats socials i també per persones anònimes que volen deixar constància del
seu reconeixement a aquells voluntaris per la llibertat que van venir a defensar la
democràcia, a defensar la Segona República.
»L’any 2018, amb motiu del vuitantè aniversari del comiat de les Brigades, i dintre d’un
seguit d’actes commemoratius molt ampli, es va realitzar un gran acte al Centre Cívic
Boca Nord, proper al monument, amb la participació, com cada any, de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que quedarà en el record dels grans actes que es
fan a Barcelona.
»El nostre Amical dedica els seus esforços a preservar i divulgar l’existència històrica de
les Brigades Internacionals i la seva participació a la guerra d’Espanya, així com la seva
contribució a la defensa de la Segona República, a difondre els valors antifeixistes i
internacionalistes de les Brigades Internacionals i la dimensió universal de la seva
experiència, a promoure també el reconeixement de la seva història i el seu exemple
d’acord amb la realitat actual.»
Per acabar, felicita les dues entitats.
El senyor Eduard Zafra, en nom de la Coral Sant Jeroni, en primer lloc, dona les gràcies al
Districte. Exposa que la coral ha tingut molts alts i baixos i que actualment inicia una altra
vegada la remuntada. A més, apunta que estan preparant la celebració del 50 aniversari
amb molta moral, perquè no disposen del capital humà que els agradaria, ja que és un
barri amb molta gent gran i costa que la gent jove s’hi involucri.
Tot seguit, convida a tothom el dia 8 de juny al concert que faran per a la celebració dels
50 anys.
Finalment, assenyala que els agradaria que es tornés a fer una cantada de totes les
corals d’Horta com es va fer quatre anys enrere.
El senyor Eduard Amouroux, en nom de l’Amical Brigades Internacionals, dona les gràcies
a tots els membres del Consell de Districte per la proposta. Relata que l’acte central de
l’associació és l’homenatge que fan cada any a finals d’octubre davant del monument de
la brigada Lincoln, que recorda també la gran manifestació que hi va haver a Barcelona
per acomiadar els herois que havien vingut a defensar la República contra el feixisme.
Afegeix que l’associació no s’imagina el monument a cap altre lloc que no sigui el Carmel.
D’altra banda, pensa que és de justícia que les persones d’Horta-Guinardó se sentin
reconegudes per aquesta medalla d’honor, perquè molts funcionaris i treballadors de
l’Ajuntament cada any s’impliquen molt en l’organització de l’homenatge. Per tant, insisteix
que li agradaria que totes aquestes persones també se sentissin que formen part del
reconeixement.
El punt s’aprova.
b) Proposicions dels grups municipals
No n’hi ha.
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c) Mocions
No n’hi ha.
D) Part d’impuls i control:
a) Proposicions/declaracions de grup
Del Grup Municipal d’ERC-AM:
5. En relació amb l’adopció de mesures per fomentar la participació del teixit
associatiu, escoles i instituts, així com empreses del districte per implementar
polítiques feministes que garanteixin la igualtat real entre totes les persones
independentment del seu sexe o gènere
La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, explica que presenten la proposta amb
motiu del 8 de març, Dia de la Dona. En aquest sentit, apunta que des del seu grup han
aglutinat diferents propostes que no veuen reflectides dins del PAD i que pensen que el
Govern del Districte hauria d’impulsar per seguir lluitant conjuntament per revertir les
desigualtats que pateixen les dones.
Seguidament, constata que ha minvat la participació en el Consell de Dones i que moltes
estan descontentes amb el seu funcionament, per tant, demana que es treballi amb les
veïnes de totes les generacions i els moviments feministes per promoure la seva
participació a tots els òrgans del Districte, no només al Consell de Dones.
Demana també que es treballi perquè més escoles i instituts del Districte s’adhereixin al
programa «Escoles per la igualtat i la diversitat» de l’Ajuntament de Barcelona, atès que la
formació és un element fonamental per transformar la societat i fomentar el respecte i la
igualtat entre les persones.
Tot seguit, insta el Govern a seguir treballant amb les empreses d’Horta-Guinardó el Pla
d’igualtat per a la reducció de la bretxa salarial, la promoció de les dones als càrrecs de
decisió i mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les
dones.
Reclama que s’impulsin polítiques per reduir la pobresa femenina, en col·laboració amb
els equipaments de l’Ajuntament, atès que la majoria de les víctimes de la pobresa
energètica són dones.
Com a darrera mesura, demana que s’apliquin les normatives i els programes de gestió
de la migració en perspectiva de gènere i que es lluiti contra l’estigmatització de les dones
migrades en situació de pobresa i vulnerabilitat.
Finalment, mostra el suport del seu grup a la manifestació del 8 de març i referma el seu
compromís per seguir lluitant contra les desigualtats, les violències i el masclisme que
viuen les dones cada dia.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, es mostra favorable a les
mesures de la proposta i anuncia que hi vota a favor.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, anuncia el vot favorable del seu grup,
perquè està d’acord amb el que es demana a la proposta.
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La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, mostra el seu acord amb tots els
punts de la proposta, tanmateix vol remarcar que és urgent replantejar-se com motivar i
impulsar el Consell de Dones de Districte i fomentar-hi la participació. Apunta que en el
debat del PAD exclusiu de dones no hi havia cap dona del Consell, només les
representants polítiques i els tècnics.
La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i
Consum Responsable, diu que s’alegra que les propostes d’altres grups municipals vagin
en la mateixa línia que les del Govern. Pensa que han de treballar totes plegades per
acabar amb les desigualtats de gènere i el masclisme, per impulsar la participació de les
dones a tots els espais del Districte i per garantir la igualtat real entre totes les persones.
Així mateix, defensa que coses que s’han proposat ja s’estan desenvolupant, com ara el
servei d’assessorament per a la igualtat a les empreses. Indica també que està previst
implementar a Horta-Guinardó l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la
precarietat que ja existeix en l’àmbit de ciutat.
Per acabar, anuncia el vot favorable del Govern.
La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, agraeix el suport dels grups a la
proposició i insisteix que cal impulsar el Consell de Dones.
La proposició s’aprova per unanimitat.
Del Grup Municipal de JxCAT:
6. En relació amb l’execució del projecte urbanístic que afecta la pastilla compresa
entre els carrers de Lepant, Torrent de Lligalbé i Padilla
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, presenta aquesta proposició perquè
pensa que és important que s’acordi el document amb el compromís de tots els grups
polítics, atès que a vegades els projectes s’allarguen més d’un mandat, i no vol que
succeeixi el mateix que amb la ronda de Dalt.
Planteja que un dels punts fonamentals és que s’acordi una comissió de treball amb
l’Associació de i Veïnes i Veïns del Baix Guinardó, amb el veïnat afectat i amb els grups
municipals per poder conèixer en tot moment l’estat dels projectes i l’execució de les
futures obres.
Així mateix, demana al Govern municipal que el projecte urbanístic que es planifiqui
respecti l’interior verd i el pati de llums dels edificis existents; que es comprometi a ser
part activa en el projecte i negociï i vetlli perquè l’edificació privada no afecti l’entrada de
llum natural ni les vistes dels edificis existents, i que garanteixi que la futura construcció
d’habitatge públic respecti les entrades de llum dels pisos existents i garanteixi l’interior
verd de tot l’espai.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu
grup a la proposició.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el Grup de Ciutadans vota a favor
de la proposta. Recorda que en el mandat anterior es va crear una taula d’habitatge en el
Consell i que incomprensiblement no es va posar mai en marxa, tot i ser una prioritat per
al Districte.
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El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, argumenta que per aconseguir una
millor qualitat de vida per als veïns i veïnes és encertat demanar que l’Ajuntament
s’impliqui en una negociació amb la part privada.
Anuncia el vot afirmatiu del seu grup a la proposició.
La senyora Carmen Garcia Lores, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional,
Promoció i Ocupació, diu que accepta la proposició perquè va en la línia del que ja està
fent el Govern, que és intentar millorar el barri respectant els drets del veïnat.
Explica que es va fer una reunió amb el veïnat i representants de l’associació veïnal, i la
regidora es va comprometre a negociar amb el propietari el canvi de volum dels edificis de
la parcel·la privada a tocar de la mitgera pintada perquè retalli la construcció 1,5 metres
aproximadament; a ensenyar als veïns i veïnes com serà el projecte constructiu; a
estudiar si es pot fer una permuta urbanística a la zona actualment qualificada d’habitatge
públic, i a ensenyar qualsevol projecte d’obra que es faci en el solar de carrer Lepant i
Mas Casanovas a l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix Guinardó i al veïnat de la zona.
En aquest sentit, assenyala que ja s’han tingut els primers contactes amb el propietari de
la parcel·la per tractar el canvi de volums i també que s’ha parlat amb la regidora
d’Habitatge i sembla que en aquest mandat no es farà cap mena de construcció en la
parcel·la pública.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, dona les gràcies als grups pel seu
posicionament. Reconeix la bona voluntat del Govern i manifesta que la seva intenció era
només que quedés constància de tots els punts. Reitera la necessitat de la comissió de
treball perquè tothom estigui informat dia a dia de la situació.
La proposició s’aprova per unanimitat.
El senyor Enric Buscarons, de l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix Guinardó, agraeix la
bona predisposició de l’equip de govern amb l’associació de veïnes i el veïnat, cosa que
no passava temps enrere.
Així mateix, demana una solució per als veïns i veïnes, que fa molt de temps que estan
neguitosos perquè no saben què es farà.
També dona les gràcies als grups de l’oposició pel seu suport.
La senyora Paquita López, en primer lloc, agraeix que la regidora hagi escoltat el veïnat i
intenti trobar una sortida; també dona les gràcies a Junts per Catalunya per la proposta
que ha fet.
Tot seguit, afirma que els veïns i veïnes no volen que els garanteixin durant quatre anys
les vistes pel fet que no hi ha diners o per altres motius, perquè pot ser que en una
propera legislatura s’hi construeixin edificis.
Explica que el veïnat lluita per aconseguir que se’ls escolti des del febrer del 2018, que és
quan es van aprovar unes permutes i solars públics van passar a ser privats i a la inversa.
Així mateix, relata que la regidora que hi havia el novembre del 2017 els va dir que el
solar on hi ha actualment els jardins no es podia arreglar perquè eren uns terrenys privats
i que hi havia previst fer-hi uns edificis, i dos mesos després els van presentar el
planejament aprovat, cosa que va sorprendre el veïnat, és a dir, amb dos mesos es va
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poder convertir un solar privat en públic. Argumenta que els veïns i veïnes entenen que es
construeixi al carrer Lepant, però no que es construeixi un altre edifici a l’interior d’illa a
Mas Casanovas, que és com si a l’Eixample de Barcelona expropiessin tots els patis i hi
fessin una segona filera d’habitatges.
S’adreça a la regidora per demanar que es faci un planejament total, és a dir, de tots els
espais en conjunt, perquè tots els problemes venen de la donació que es va fer dels
terrenys de Torrent de Lligalbé a la residència perquè pogués fer una ampliació, tot i ser
un negoci privat.
Finalment, agraeix la col·laboració de l’associació de veïnes i de l’Enric Buscarons i del
Raül.
La regidora respon que, tal com els ha comentat abans a l’Audiència Pública, en aquests
moments els veïns i veïnes demanen coses diferents dels compromisos a què es va
arribar, per tant, que aquestes qüestions es discutiran a la comissió. Tanmateix, subratlla
que es tiraran endavant els jardins, que són una millora molt important per al veïnat de
l’entorn, independentment de com quedi la resta de planejament.
Del Grup Municipal de C’s:
7. Impuls d’un grup de treball del Govern del Districte amb l’Associació de Veïnes i
Veïns del Baix Guinardó i els grups polítics per arribar a un consens sobre els
problemes que ha creat el bus llançadora; que s’informi sobre l’estat del
contracte amb l’empresa que ofereix el servei, avaluació d’aquest i del seu cost
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, relata que, davant les queixes del veïnat del
Baix Guinardó, del Carmel i de Can Baró per la saturació del transport públic i els
problemes de mobilitat, sorolls i contaminació, fa un any l’Ajuntament va implantar el
servei de bus llançadora per connectar la plaça Alfons X amb el Parc Güell, dedicat
sobretot al transport de turistes i visitants, però que des que funciona el Districte no ha
tingut en compte cap de les alternatives proposades per les associacions veïnals ni s’han
consensuat propostes amb el veïnat. En aquest sentit, apunta que els veïns i veïnes,
especialment els del Baix Guinardó, s’han manifestat diverses vegades per mostrar el seu
descontentament per l’actitud del Govern i els perjudicis que provoca la llançadora al barri,
com ara l’augment de la inseguretat i l’increment de passatgers al metro.
A més, subratlla que la implantació d’aquest servei havia de ser una prova pilot d’un any i
que després es valorarien els resultats, tanmateix de moment no s’han donat dades sobre
l’estat del contracte amb l’empresa, les persones usuàries o del cost total del servei.
Per aquest motiu, demana que s’impulsi de manera immediata un grup de treball format
pel Govern, l’Associació deVeïnes i Veïns del Baix Guinardó i els grups polítics per
acordar una solució de consens davant dels problemes que ha creat el bus llançadora al
veïnat, i que s’informi sobre l’estat del contracte amb l’empresa que ofereix el servei, es
faci una avaluació de la llançadora i el cost real i desglossat de tot el projecte.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor del seu
grup.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, diu que el seu grup està a favor de la
proposició, perquè fa massa temps que no es troben solucions concretes. Afegeix que
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també està totalment a favor que hi hagi la màxima transparència possible, com ara la
revisió de contractes.
El senyor Xavier Simó Esparrich, del GMDERC-AM, comenta que és important que
s’informi del resultat del bus llançadora i espera que el conseller no converteixi en un
calaix de sastre totes les propostes que arribin de mobilitat.
Tot seguit, anuncia el vot a favor del seu grup a la proposta.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, pensa que el
text de la moció és una mica dur, que ja hi havia sinergies anteriors, tot i així han intentat
fer una transacció. Així mateix, informa que a l’abril presentaran la taula de mobilitat i que
allà es podrà parlar de la qüestió dels busos llançadora.
D’altra banda, indica que voten en contra de la proposició perquè volen obrir la comissió a
tots els ciutadans i no només a l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix Guinardó, com
proposa la moció. I es compromet a aportar tota la informació sobre els contractes de les
empreses a la pròxima taula de mobilitat, si és factible per qüestions de terminis.
El senyor Ortiz, en primer lloc, dona les gràcies als grups que hi han votat a favor.
En segon lloc, remarca que l’important és la voluntat política del Govern de tirar endavant
un consens per trobar una solució amb les associacions veïnals dels diversos barris
afectats, i que hi hagi un traspàs total de la informació que el veïnat demana des de fa un
any.
Per acabar, insisteix que el seu grup farà seguiment del traspàs d’informació i del treball
que fa el Districte amb les associacions veïnals.
El senyor Enric Buscarons, de l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix Guinardó, en primer
lloc, dona les gràcies a Ciutadans i als grups que han votat a favor de la proposició, i no
entén que hi hagi algun vot en contra. Diu que el bus llançadora no aporta res al barri, que
és una incògnita per què es va fer. Afegeix que estan d’acord a treballar aquestes
qüestions, però demana que llavors no quedi tot en no res.
La proposició no s’aprova.
Del Grup Municipal de BxCanvi:
8. Fer una diagnosi de la situació actual en relació amb els carrers i barris del
Districte afectats per pals de serveis i cablejat aeri i proposar solucions
concretes ja sigui temporals com definitives
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que és una proposició
adreçada a millorar la mobilitat d’Horta-Guinardó, especialment dels barris de muntanya.
Manifesta, a més, que una bona part dels pals de serveis que encara hi ha a molts carrers
estan en molt mal estat, i després de la tempesta Glòria encara més; per tant, reclama
que es faci un estudi de l’estat dels pals de serveis i el cablejat aeri i s’arrangin els que
estan malmesos, a l’espera de la solució definitiva que és el soterrament, la qual milloraria
la mobilitat.
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El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, anuncia el vot a favor del seu grup. Pensa
que la prioritat ha de ser el vianant i que tingui un itinerari completament accessible, sense
aquests pals.
Per acabar, remarca que fa un any el seu grup va presentar un prec en aquest sentit i que
el Govern el va rebutjar amb l’argument del cost econòmic que suposava reformar
integralment els carrer per treure els pals.
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, apunta que el programa electoral de Junts
per Catalunya incloïa l’execució del Pla d’accessibilitat del Districte, que conté una sèrie
de mesures per afavorir la mobilitat dels vianants, entre les quals el soterrament del
cablejat i l’eliminació dels pals de les voreres; per tant, que el seu grup comparteix la
diagnosi que es fa a la proposició.
Així mateix, indica que el seu grup ha presentat iniciatives en aquesta línia perquè des del
Govern municipal s’emprenguin accions concretes en matèria de mobilitat i pals a les
voreres, atès que tots els barris tenen aquesta problemàtica.
En darrer lloc, anuncia que vota a favor de la proposició i insta el Govern municipal a dur a
terme al més aviat possible les actuacions pertinents amb les empreses de serveis per
garantir la seguretat veïnal en els casos que aquesta estigui en risc.
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, manté que la problemàtica que s’exposa
a la proposició ja està detectada des de fa temps, per tant, que el que cal no són
solucions temporals, sinó tirar endavant una nova normativa amb totes les administracions
que obligui les subministradores, coordinament amb els ajuntaments, a soterrar els
cablejats, o que l’Ajuntament ho faci subsidiàriament i que després imputi la despesa a les
empreses energètiques.
Per aquest motiu, assenyala que el seu vot és una abstenció.
El senyor Sergi Perea Marco, conseller de Manteniment de la Via Pública, Infància i
Turisme, manifesta que el Govern és conscient i coneixedor dels obstacles que hi ha als
diferents barris i que, per això, està preparant una campanya d’arranjament de voreres i
retirada de pals, que està previst que estigui acabada l’any 2021.
Indica que el Govern vota a favor de la proposició, atès que és una qüestió que ja porten
al PAD.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, dona les gràcies als grups que
han votat a favor de la proposició.
Fa notar al Grup d’Esquerra Republicana que a la proposta també es demana el
soterrament del cablejat, i no només solucions temporals.
El senyor Raül Barahona, de l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix Guinardó, agraeix al
Consell Plenari que aprovi aquest pla de pals –que és una qüestió que la regidora sempre
els ha dit que volia impulsar–, perquè aquests pals de serveis dificulten la mobilitat de
totes les persones, amb mobilitat reduïda o no. Reitera l’agraïment per l’aprovació
d’aquesta proposició.
Així mateix, en nom de la Coordinadora d’Associacions de Veïnes del Baix Guinardó,
demana al Govern que consulti les associacions de veïnes i les informi del pla de pals per
tal d’arribar a consensos sobre les prioritats i millorar-lo.
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La proposició s’aprova.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No n’hi ha.
c) Precs
Del Grup Municipal d’ERC-AM:
9. Que el Govern del Districte prioritzi durant aquest mandat la redacció d’un
avantprojecte, projecte executiu i assigni pressupost per a l’inici de les obres
del Parc Central de la Clota previst dins el Pla de millora urbana, d’acord amb les
necessitats consensuades amb el veïnat del barri
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, demana que es doni prioritat a la creació
del Parc Central de la Clota, previst en el Pla de millora urbana de la Clota reordenació,
per dignificar l’espai actual, que no té cap ús per als veïns i veïnes.
En aquest sentit, apunta que ja es va fer un procés participatiu, en l’àmbit del PMU, i, per
tant, sol·licita que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó prioritzi durant aquest mandat
la redacció d’un avantprojecte, un projecte executiu i assigni pressupost per a l’inici
d’obres del Parc Central de la Clota previst dins el PMU, la Clota reordenació, d’acord
amb les necessitats consensuades amb el veïnat del barri.
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, respon que accepta el prec, perquè sembla copiat del programa d’actuació
del Govern i de les actuacions ja fetes –conegudes pel veïnat– en l’àmbit del Pla de la
Clota reordenació i en el de la Clota conservació. Per tant, indica que, un cop s’hagi resolt
del tot com queden aquests dos àmbits, ja es podrà definir l’avantprojecte, amb la
participació dels grups municipals i les aportacions del veïnat.
Reitera que accepta el prec perquè el que demana ja s’està fent.
El senyor Reig agraeix que s’hagi acceptat el prec i puntualitza que en el PAD només
posa que es farà un avantprojecte, mentre que la proposició demana que es faci també un
projecte executiu i s’assigni pressupost per iniciar les obres.
El senyor Valls respon que voldria que el mandat durés vuit anys per poder fer tot el que li
demana.
S’aprova el prec.
10. Que el Govern municipal presenti abans de 2022 un pla d’etapes amb
pressupost associat per desenvolupar la totalitat de l’obra de cobriment i
soterrament de la ronda de Dalt, amb la seva corresponent urbanització, així
com també el projecte executiu de la tercera fase
La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, diu que presenten el prec perquè el
Govern ha tornat a demostrar que no té una idea clara respecte al cobriment de la ronda
de Dalt. Subratlla també que el veïnat està cansat de demanar, mandat rere mandat, una
calendarització per etapes del cobriment. Així mateix, afirma que no és una cosa
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immediata, però que tampoc veuen predisposició per part del Govern de començar a
treballar aquesta qüestió amb els veïns i les veïnes. Per tant, manifesta que presenten el
prec per garantir que governi qui governi en el pròxim mandat es consensuï amb els veïns
i les veïnes un pressupost i una calendarització, i també per evitar que el veïnat hagi de
reivindicar de nou cada quatre anys el que fa dècades que exigeixen.
Per tant, insta el Govern municipal a presentar abans del 2022 un pla d’etapes, amb
pressupost associat, per desenvolupar la totalitat de les obres de cobriment i soterrament
de la ronda de Dalt, amb la seva corresponent urbanització, així com també el projecte
executiu de la tercera fase.
Així mateix, reclama que com a molt tard el maig del 2021 estigui ja fet el pla d’etapes, la
calendarització i el projecte executiu.
En darrer terme, argumenta que no pot ser que es presentin proposicions a Casa Gran i
que una part del Govern voti una cosa i l’altra part en voti una altra, perquè cal
transparència i que els veïns i veïnes sàpiguen realment les intencions de l’equip de
govern respecte a aquest projecte de ciutat.
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, en primer lloc, es queixa que l’explicació que ha fet el grup proposant no
s’ajusta al text del prec que ha presentat.
En segon lloc, respon que l’interès d’Esquerra per la ronda és sobrevingut, perquè durant
la negociació dels pressupostos per a la ciutat no va plantejar en cap moment aquesta
qüestió.
Per contra, assegura que el Govern sempre ha tingut la voluntat d’avançar en la
transformació de la zona nord de la ciutat i millorar les condicions dels barris que queden
fracturats per la ronda, ja en el mandat anterior, que és quan es van iniciar cobertures en
el Districte d’Horta-Guinardó.
Anuncia que no accepta el prec.
La senyora Pi confessa que és una decepció el vot en contra, perquè ratifica que el
compromís del Govern amb el cobriment de la ronda no és ferm i demostra les falses
intencions i promeses que ha anat proclamant, especialment el PSC, tant en el mandat
anterior com en l’actual.
No entén per què el PSC no és capaç de comprometre’s públicament en un plenari del
Districte respecte a la necessitat de planificar i consensuar un pla d’etapes i un projecte
comú per al cobriment de la ronda.
D’altra banda, remarca que han volgut modificar el prec per avançar la data del 2022 al
maig del 2021 i que el Govern no ho ha volgut acceptar.
El senyor Valls respon que no han acceptat la modificació per una qüestió tècnica i formal:
l’han presentada fora de termini, potser després d’haver escoltat el veïnat. Assenyala que
si hagués estat un error, segurament l’haurien acceptada. Malgrat això, assegura que la
resposta hauria estat la mateixa, perquè el capteniment dels dos grups del Govern és
continuar avançant en les solucions per a la ronda.
El senyor Joaquín Cama, en representació de l’Associació de Veïns i Veïnes Parc Vall
d’Hebron, dona les gràcies a Esquerra Republicana pel prec, manifesta però que fa cinc
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anys que estan en aquesta situació. Reconeix que alguna cosa s’ha fet, però no el que es
demanava.
Tot seguit, relata que el senyor Collboni, l’abril del 2018, va presentar una proposta al Ple
de l’Ajuntament de Barcelona que es va aprovar i que contenia la reivindicació del
cobriment i soterrament de la ronda de Dalt, amb terminis i finançament. En aquest sentit,
diu que el resultat de la proposta va ser una xocolatada, però que actualment no tenen ni
xocolatada, perquè com que estaven convençuts que el senyor Collboni creia en aquest
projecte, van sol·licitar una reunió amb ell i la senyora Janet Sanz al mes de juliol, i cap
dels dos els ha respost. Lamenta que el bon to de la regidora no vagi acompanyat del bon
to del senyor Collboni i la senyora Sanz.
Conclou que estan segurs que no sortirà al PIM, perquè no hi ha acord dins de l’equip de
govern.
Finalment, assegura que els de Barcelona en Comú han aturat els projectes executius
perquè no volen que es faci l’obra, ni quan manen ni quan no manen.
El senyor Lluis Cairell, de l’Associació de Veïns de la Taxonera, mostra la seva decepció
perquè el Govern no ha complert la seva paraula, atès que la senyora Janet Sanz els va
dir abans de les eleccions que si governaven al setembre farien una trobada, i encara
esperen.
Reitera que el projecte que reclamen és el que es va consensuar amb el veïnat, perquè el
que s’està executant actualment és un que només s’hi assembla. Lamenta que
mentrestant tampoc s’estigui fent l’estudi de la part contrària de soterrament. Per tant,
demana serietat, que la ronda de Dalt és un projecte de ciutat, de PAM.
Així mateix, explica que alguns membres de l’associació veïnal van anar a una visita a la
ronda convocats per BTV i que els van entrevistar, critica però que no hi hagués cap
polític i que després el reportatge no sortís a la tele.
La regidora aclareix que el reportatge sí que va sortir a BTV i que si no hi va assistir cap
polític és perquè no els van convocar. Afegeix que el que ella vol és tenir un diàleg
constant amb els veïnat.
No s’accepta el prec.
Del Grup Municipal de JxCAT:
11. Que el Govern del Districte es comprometi a impulsar el projecte de construcció
d’un poliesportiu al barri del Guinardó i que aquest projecte sigui consensuat
amb les entitats esportives del barri
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, en primer lloc, fa saber als veïns i veïnes que
el seu grup té un compromís ferm amb el cobriment i soterrament de la ronda de Dalt i
que gràcies a les al·legacions que va presentar als pressupostos s’ha incrementat la
dotació pressupostària.
Tot seguit, pregunta als consellers del Govern si saben que a l’Estat el 78,6 % dels
adolescents entre onze i disset anys no practica actualment cap activitat esportiva, segons
l’Organització Mundial de la Salut, i si són conscients que aquesta dada incrementa de
manera alarmant quan es tracta amb perspectiva de gènere, segons l’Institut Barcelona
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Esports. Afegeix, a més, que Horta-Guinardó és el districte amb menys activitat esportiva i
on ha crescut menys en els darrers anys.
Així mateix, pregunta si saben que aquest any prop de mig miler de nens i joves s’han
quedat en llista d’espera per accedir a la pràctica esportiva al barri del Guinardó per
manca d’espai en les instal·lacions esportives.
Per això, demana que el Govern es comprometi a impulsar el projecte de construcció d’un
poliesportiu al Guinardó que doni resposta a la creixent demanda per part d’usuaris del
barri d’instal·lacions per practicar esport, i que aquest es consensuï amb les entitats
esportives.
La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i
Consum Responsable, anuncia el vot en contra del prec, perquè en aquests moments no
tenen constància que hi hagi aquesta demanda per part del veïnat. En aquest sentit,
assegura que al Govern li preocupa la qüestió de la pràctica esportiva, però que els
centres que hi ha actualment són molt actius i cobreixen la demanda. Afegeix que tampoc
no veuen clar que hi hagi cap ubicació on es pugui construir un poliesportiu nou.
Finalment, argumenta que estan treballant per millorar el centre municipal que hi ha al
Guinardó.
El senyor Vives lamenta que el Govern no accepti el prec, i mostra la seva sorpresa que el
mateix dia que es presenta la declaració d’emergència climàtica com a mesura de govern
no s’aposti per dotar el barri d’equipaments esportius, la qual cosa evitaria que la gent
s’hagués de desplaçar a altres barris i a altres districtes per practicar esport. Afegeix que
també els sorprèn que votin en contra d’una mesura que afavoreix un dels barris que té
més equips femenins i que, per tant, és clau per promocionar l’esport femení.
Així mateix, recomana a la consellera Tarifa que parli amb les entitats del Districte per
saber si hi ha manca d’espai per donar resposta a totes les persones que volen practicar
esport al barri.
La senyora Tarifa respon que, per descomptat, parlen i parlaran amb totes les entitats per
detectar les necessitats del barri.
El senyor Agustí Xifre, en representació del Futbol Club Martinenc, explica que tenen
5.000 abonats a l’equipament municipal, dels quals uns 1.600 a l’esport de base. I
assegura que el barri sí que necessita un equipament nou, atès que al voltant de 500
nens i nenes es queden sense poder entrar cada nova temporada. Tanmateix, assenyala
que encara el preocupa més haver de fer fora d’aquest equipament municipal més de
quaranta nens i nenes de les categories més grans perquè no tenen la capacitat de crear
més equips. En aquest sentit, espera que el Govern entengui que el Guinardó necessita
més espais esportius, i subratlla que hi ha un greuge comparatiu enorme respecte a la
resta del Districte: el PAD no conté cap actuació dins del Guinardó.
Relata que el camp de futbol no està en condicions per poder jugar, que quan el
Martinenc, que té 111 anys d’història, organitza el campionat d’històrics de Catalunya, hi
ha equips que no hi volen anar per por que els jugadors es lesionin. Insisteix que en
qualsevol moment els poden fer tancar el camp.
Assenyala que el Martinenc ha rebut la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de Barcelona, cosa
que significa que està fent bé les coses, i per això tenen tanta gent.

25

Per acabar, mostra la seva predisposició a parlar amb les altres entitats sobre qualsevol
instal·lació que es vulgui fer al Districte.
La senyora Neus Fornells, de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó,
espera que, en cas que es construeixi el poliesportiu, es descarti la ubicació que
anteriorment havien pactat Convergència i el Partit Popular a la zona verda dels antics
Tallers Muñoz i Ramonet. Així mateix, insisteix que cal estudiar si realment és necessari
un nou poliesportiu al barri, malgrat que tot apunta que sí, i que cal consensuar-ho amb
entitats d’altres àmbits i no només amb les entitats esportives.
D’altra banda, reclama que s’impulsi la transformació de la zona del Torrent d’en Melis, on
actualment hi ha Acsa-Sorigué, que és perillós per les partícules d’amiant que es
desprenen de les teulades de fibrociment caduc. Explica que el planejament preveu
deslliurar una gran superfície d’aquest espai per a les noves necessitats del barri i el seu
entorn, incloent-hi un poliesportiu.
El prec no s’accepta.
Del Grup Municipal de C’s:
12. Que el Districte impulsi la implantació del programa «Baixem al carrer» en tots
els barris d’Horta-Guinardó, en els casos que es detectin persones de més de 65
anys amb problemes de mobilitat que viuen soles en pisos sense ascensor
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, explica que el programa «Baixem al carrer»
és un programa municipal l’objectiu del qual és facilitar l’accés al carrer a persones de
més de 65 anys amb problemes de mobilitat que viuen soles en pisos sense ascensor.
Afegeix que es va posar en funcionament el 2009 a Poble Sec i durant el mandat passat
es va dur a terme a la Teixonera i a Sant Genís, a través del Pla de barris, però que no
tenen constància de quan es tornarà a fer. En aquest sentit, demana que s’impulsi aquest
programa a tots els barris, atès que Horta-Guinardó té un percentatge molt elevat de
persones més grans de 65 anys, un 23,7%, i un terç de les persones més grans de 75
anys viuen soles, amb l’inconvenient a més que encara hi ha un 33% d’habitatges que no
disposa d’ascensor, la qual cosa provoca que hi hagi un nombre important de persones
grans amb risc d’aïllament social.
Per tant, demana que el Districte impulsi la implantació del programa «Baixem al carrer»
en tots els barris d’Horta-Guinardó.
La senyora Carmen Garcia Lores, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional,
Promoció Econòmica i Ocupació, diu que accepten el prec, perquè és una de les
qüestions que tenen previstes dur a terme, en el sentit que l’objectiu és que aquest
programa es vagi implementant durant l’any 2020-2021 de manera progressiva a tots els
barris del districte.
El senyor Ortiz dona les gràcies per l’acceptació del prec i diu que en faran seguiment.
El senyor Lluis Cairell lamenta que hi hagi moltes persones amb problemes de mobilitat
que viuen soles i no poden sortir al carrer, per això, diu que cal implantar aquest
programa, que encara que sigui car, els diners s’han d’utilitzar per a aquesta mena de
coses.
S’accepta el prec.
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13. Que el Districte instal·li, com a mesura de seguretat i prevenció, càmeres de
videovigilància en la zona dels búnquers del Turó de la Rovira
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, demana més mesures de seguretat i
prevenció, atès que la inseguretat és un dels principals problemes de la ciutat i del
Districte. Apunta que l’Associació de Veïns i Veïnes del Turó de la Rovira ha reclamat
repetidament que s’incrementi el nombre d’agents i de mitjans pels casos de delinqüència
i incivisme que hi ha hagut a la zona dels búnquers, i també que s’hi instal·lin càmeres de
videovigilància, cosa prevista en el Pla estratègic Barcelona Ciutat Segura com un
instrument complementari de prevenció i de dissuasió contra la inseguretat en punts
conflictius.
Per això, reclama que el Districte instal·li, com a mesura de seguretat i prevenció,
càmeres de videovigilància en la zona dels búnquers del Turó de la Rovira.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, exposa que
a la zona dels búnquers hi ha agents cívics durant els caps de setmana de març a
octubre, de sis de la tarda a una de la matinada; agents de vigilància amb gos entre
setmana, de sis de la tarda a dotze de la nit, de març a octubre, i patrulles estàtiques de
Guàrdia Urbana en caps de setmana, tarda i nits, fins a les tres de la matinada, d’abril a
octubre. Indica també que es posarà en marxa la museïtzació de tot l’espai dels búnquers.
Per tant, insisteix que aquesta problemàtica preocupa el Govern i que els actes incívics
s’han anat reduint.
Respecte al prec, respon que no l’accepta pel fet que no poden instal·lar càmeres a la
zona dels búnquers perquè no hi ha fibra òptica. Es compromet però a impulsar totes les
mesures de seguretat que siguin necessàries quan n’hi hagi.
El senyor Ortiz contesta que no tenia constància d’aquesta qüestió tècnica, però que
espera que el Districte faci tot el que calgui perquè arribi la fibra òptica al Turó de la Rovira
i s’hi puguin instal·lar càmeres al més aviat possible.
Del Grup Municipal de BxCanvi:
14. Relatiu a l’ampliació del servei de Bicing al Districte
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, assenyala que per l’orografia la
major part del Districte no disposa del servei de Bicing. Per això, sol·licita que s’instal·lin
noves estacions de Bicing elèctric en els barris que ho demanin i així puguin gaudir també
d’aquest servei.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, anuncia que
el Govern accepta el prec. Exposa que s’està ampliant el nombre de bicicletes,
concretament a la Font d’en Fargas, a la Vall d’Hebron i al Carmel, per tant, que ja fan
èmfasi en barris que tenen especial dificultat per l’orografia. Afegeix que quan s’hagi fet tot
el desplegament, es veurà en quins espais ha de ser elèctric o convencional.
La senyora Casas dona les gràcies al conseller per l’acceptació del prec.
S’accepta el prec.
15. Relatiu a la implantació de la zona verda d’aparcament en els barris on en
l’actualitat no està disponible
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La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, apunta que hi ha un dèficit molt
gran d’aparcaments al Districte, tant públics com privats, i atès que amb el canvi de
normativa molts barris segurament en aquests moments compleixen els requisits, demana
que es desplegui la zona verda als barris que ho sol·licitin.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, relata que
dins de l’estudi del Pla d’energia i de canvi climàtic, el Govern ha impulsat forçar el canvi
dels paràmetres i els conceptes pels quals es concedeix la zona verda, per tant, que ara
hi ha més barris que podran tenir-ne. Informa que a finals d’any s’haurà implantat tota la
zona verda a la Vall d’Hebron i es continuarà treballant amb els barris que ho demanin,
com ara la Font d’en Fargues i la Teixonera, que pel veïnat és una mesura prioritària.
La senyora Casas dona les gràcies al Govern per l’acceptació del prec.
S’accepta el prec.

d) Preguntes
Del Grup Municipal de JxCAT:
16. Per què la regulació del sistema de moto sharing no ha garantit el dret de
mobilitat dels veïns i veïnes dels 12 barris, contemplant un principi de
desplegament territorial per tot el districte? Quines mesures de correcció es
prendran al respecte, per tal de garantir que les motos elèctriques de lloguer
arribin als usuaris dels 12 barris del Districte?
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, pregunta per què la regulació del sistema de
moto sharing no s’ha fet obligant les empreses de mobilitat a arribar a tots els indrets del
Districte, és a dir, als dotze barris, sobretot tenint en compte l’episodi de crisi climàtica que
viu Barcelona i la necessitat d’electrificar el parc de vehicles i que el canvi de paradigma
pel que fa a l’ús de vehicles elèctrics compartits està creant un sistema més eficient i
sostenible.
D’altra banda, demana també quines mesures de correcció s’aplicaran per garantir que
els usuaris de motos elèctriques de lloguer puguin accedir a qualsevol indret del Districte,
que és un mitjà de transport eficient i sostenible.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, assegura
que han treballat amb les empreses per desplegar al màxim possible els vehicles que
tenen, en funció també de l’orografia de la ciutat, admet, tanmateix, que les empreses
volen concentrar la majoria dels vehicles en llocs més planers, perquè no tenen prou
potència per arribar a segons quins llocs. Així mateix, assegura que l’Ajuntament ha obert
de banda a banda la ciutat per obligar que es faci el desplegament de les motos, però que
si això no és suficient, impulsaran que s’implanti aquest tipus de mobilitat elèctrica a tots
els barris als quals les motos tinguin prou potència per arribar-hi.
Insisteix que s’ha implementat una primera fase i que s’està treballant perquè arribi a tots
els barris, sobretot d’Horta-Guinardó.
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e) Seguiment proposicions/declaracions de grup
Del Grup Municipal de JxCAT:
17. Relatiu al prec acceptat en el Plenari de 4 de desembre de 2019, que feia
referència a la política d’habitatge públic que es desenvoluparà durant el mandat
al Districte
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, manifesta que en el Plenari de març el
Govern hauria d’haver informat sobre la política d’habitatge públic que es desenvoluparà
durant el mandat i el percentatge que es vol destinar a lloguer social per a joves, d’acord
amb el prec que es va acceptar en el Ple de desembre de 2019.
A més, assenyala que també es demanava el compromís del Govern a dur a terme més
habitatge públic de manera consensuada amb el veïnat, tanmateix els grups de l’oposició
no tenen constància que el Govern s’hi hagi reunit.
D’altra banda, comenta que tampoc s’ha celebrat la reunió trimestral que havien demanat
perquè s’informés l’oposició de l’estat actual de la política d’habitatge.
Per tant, per tot això, insta el Govern a informar de la ubicació de les promocions
d’habitatge públic, del percentatge destinat a lloguer social per a joves, de les gestions
realitzades pel Govern per incorporar pisos buits de titularitat municipal a la borsa
d’habitatge de lloguer social de Barcelona i de quines seran les primeres promocions
d’habitatge públic que es faran a Horta-Guinardó durant el mandat actual.
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Ecologia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, constata que es va acceptar el prec, però apunta que el compromís era
traslladar la informació des de la taula tècnica d’habitatge, que es va crear per poder tenir
accés a tota la informació, a una taula política. En aquest sentit, admet que encara s’ha de
constituir aquesta taula política perquè tot just han començat a elaborar els mecanismes i
els circuits interns per poder obtenir tota la informació a la vegada i poder-la transmetre
correctament als grups i a la ciutadania.
Així mateix, avança que al Districte hi ha en curs 268 habitatges, unitats habitacionals
distribuïdes en tres...
La regidora informa al conseller que ha exhaurit el temps de resposta.
El senyor Vives mostra la seva sorpresa perquè en la resposta al prec la consellera
D’Addabbo no va explicar res del que acaba d’apuntar el conseller Valls.
Celebra que impulsin 268 habitatges, però insisteix que són insuficients.
Per acabar, demana que impulsin la taula d’habitatge a què es van comprometre.
El senyor Valls diu que no recorda en quin prec el Govern va manifestar la voluntat de
crear també la taula política de seguiment, no només tècnica, però reitera que serà en
aquesta taula on exposaran tota la informació sobre la política d’habitatge, que no només
és construcció de nous habitatges, sinó també rehabilitació i lluita contra el mobbing
immobiliari. Assenyala que tot això s’està fent amb el programa «Habita Carmel» i fent
seguiment constant de les finques que estan patint mobbing immobiliari important en els
carrers Doctor Letamendi i Mont-ral.
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E) Declaracions institucionals
18. 8 de març, Dia Internacional de les Dones
La senyora Elena Tarifa Herrero llegeix la declaració, subscrita per tots els grups, llevat de
Barcelona pel Canvi.
«El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
»Manifestar el seu compromís en el desenvolupament de polítiques i actuacions
feministes i de diversitat sexual i de gènere específiques i transversals amb la
col·laboració de les diferents entitats i societat civil del Districte.
»Promoure accions al Districte que posin l’accent en l’emergència climàtica amb
perspectiva de gènere i interseccional, posant en valor les aportacions de les dones en
l’àmbit de l’ecofeminisme.
»Visibilitzar les dones acadèmiques, investigadores, expertes i pioneres en les diferents
lluites socials contra les desigualtats, l’emergència climàtica, etc., a l’espai públic, escoles
i equipaments municipals.
»Declarar el nostre compromís en l’assoliment d’uns barris més igualitaris per a tothom,
on el treball de les dones, tant treball remunerat com domèstic i de cures, sigui valorat de
manera equitativa, amb el desenvolupament de polítiques que afavoreixin una ocupació
de qualitat per a les dones i persones amb diversitat sexual o de gènere, que incloguin
l’erradicació de la bretxa salarial entre homes i dones i qualsevol altra desigualtat per raó
de gènere. En aquest sentit, volem expressar la necessitat de teixir grans aliances entre
les institucions públiques, el sector privat i els agents socials per tal d’aconseguir una
igualtat salarial plena entre homes i dones.
»Impulsar l’ampliació i adaptació dels serveis públics necessaris que corresponsabilitzin
les administracions en la cura de les persones, així com també corresponsabilitzar el
sector privat.
»Manifestar el compromís del Districte d’Horta-Guinardó en l’assoliment dels objectius en
matèria d’igualtat fixats per la Unió Europea i per l’Agenda 2030, de desenvolupament
sostenible, de les Nacions Unides.
»Manifestar el nostre compromís ferm en la lluita per l’erradicació de les violències
masclistes a través de polítiques específiques i transversals que incloguin l’educació no
sexista com un element principal, amb la promoció d’un pacte de ciutat i de districte contra
la violència masclista, amb la participació de tots els sectors cívics del territori, que vagi
acompanyat dels recursos necessaris.
»Impulsar i dotar totes les polítiques del Districte amb perspectiva de gènere i
interseccional.
»Expressar el nostre suport a la vaga feminista del proper 8 de març.»
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, argumenta que no ha donat
suport a la declaració institucional perquè la definició de feminisme que hi consta no
coincideix amb la definició del seu grup, cosa que no vol dir que no siguin feministes ni
que rebutgin les mesures concretes que es puguin fer al Districte o a Barcelona per lluitar
contra la desigualtat de gènere.
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19. Mobilització a favor dels drets de les persones LGTBI+
La senyora Laura Pi Ledesma llegeix la declaració, subscrita per tots els grups.
«El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
»Que el Districte referma la seva declaració com a districte respectuós amb la diversitat
sexual i de gènere. També manifesta el rebuig i condemna l’agressió LGTBIfòbica patida
per un veí a la Font d’en Fargues, així com qualsevol forma de violència i discriminació
contra les persones LGTBI. Donar suport a la concentració de rebuig per l’atac homòfob a
la Font d’en Fargues i impulsar campanyes de sensibilització amb la diversitat sexual i de
gènere al districte amb el teixit associatiu i veïnal. I promocionar les entitats del Centre
Municipal de Recursos LGTBI als espais juvenils.»

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora aixeca la sessió a les 22.55 h.

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

