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Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió plenària. En primer lloc, dona la benvinguda a tothom i
assenyala que és una sessió especial, perquè és la primera vegada a la història del
Districte que es fa de manera telemàtica.
A) Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia
5 de març de 2020
No hi ha cap objecció, s’aprova.
B) Part informativa:
a) Cartipàs
b) Despatx d’ofici
1. 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) 2. Informe de la regidora del Districte
La regidora, en primer lloc, proposa començar amb un minut de silenci en record de les
víctimes de la Covid-19 del Districte.
(El Consell Plenari serva un minut de silenci.)
Seguidament, adreça unes paraules de record per als malalts, i agraeix la tasca dels
treballadors i treballadores dels serveis essencials: personal sanitari, comerciants, policies
personal de neteja i del transport públic... També dona les gràcies a les xarxes solidàries
que s’han creat als barris, a les associacions veïnals i a tots els consellers i conselleres
del Districte per haver treballat tots i totes en la mateixa direcció.
Tot seguit, apunta que Horta-Guinardó és un dels districtes més afectats de la ciutat per la
Covid-19. Informa que des de l’àmbit municipal s’han activat diverses accions des de l’inici
de la pandèmia, com ara la coordinació de tots els serveis sanitaris, mecanismes
econòmics per poder reactivar l’economia i manteniment de l’activitat de tots els serveis
municipals necessaris per ajudar en el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes. En aquest
sentit, destaca la gran tasca feta pels serveis socials.
Assenyala que a part de les accions que s’han adoptat en l’àmbit de ciutat, a HortaGuinardó s’han incrementat els recursos, especialment per als barris més afectats,
Montbau i Vall d’Hebron. Indica que s’han fet tres tipus d’accions, en les quals s’han
invertit més recursos respecte a altres districtes: actuacions específiques de desinfecció i
neteja d’espais públics, com ara contenidors; increment de patrulles de la Guàrdia
Urbana, i instal·lació de megafonia a tots els cotxes policials per tal de fer arribar
informació a la ciutadania quant a confinament i neteja.
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Així mateix, apunta que s’ha fet seguiment telefònic i per videoconferència de les
persones grans, que és un dels col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, informa que
s’ha reforçat l’equip de Radars, especialment per a les persones que estan soles, i que
s’han fet més de 1.700 trucades.
Explica que el coronavirus ha tingut una gran incidència en les residències d’HortaGuinardó. Per això, argumenta que de seguida que es va detectar el problema
l’Ajuntament es va posar a disposició de la Generalitat per actuar sota les seves
demandes, atès que és qui en té les competències. En aquest sentit, informa que el 29 de
març es va crear un centre de coordinació de Covid per a residències de gent gran.
Seguidament, exposa que l’Ajuntament ha fet la desinfecció de residències, amb l’ajuda
de bombers i UME; ha facilitat el trasllat de persones positives que estaven en residències
cap a hotels, residències d’estudiants i altres llocs que l’Ajuntament ha habilitat en
coordinació amb la Generalitat; ha reforçat la comunicació presencial i en xarxes –
instal·lació de 5.000 cartells a totes les porteries, equip de megafonia que ha passat per
tots els barris–; ha posat tres patrulles més de Guàrdia Urbana a Horta-Guinardó, i ha
facilitat la presència d’agents cívics i mediadors i mediadores per ajudar a fer mediació i
repassar les mesures de seguretat en els comerços.
Informa també que han fet reunions telemàtiques amb comerciants, amb associacions de
veïns i veïnes i altres col·lectius.
A continuació, agraeix l’esforç que ha fet tothom durant aquests dies i dona les gràcies als
treballadors públics i a les treballadores públiques de l’equip del Districte per la seva
dedicació, pel seu esforç i el seu treball.
Per acabar, dona les gràcies a tothom i admet que potser alguna cosa no s’ha fet bé, que
les crítiques també els poden ajudar a millorar. Així mateix, agraeix les aportacions que ha
fet tothom.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, en primer lloc, diu unes
paraules en record de totes les persones del veïnat que han mort. També agraeix la tasca
del personal sanitari.
Tot seguit, apunta que malgrat que les xifres milloren cada dia, no es poden relaxar, cal
que les administracions treballin conjuntament i deixin de banda les diferències. En aquest
sentit, exposa que s’ha demostrat que les administracions no estaven preparades per fer
front a una crisi d’aquestes característiques.
Destaca que un exemple de la mala gestió de les administracions és el que ha passat
amb les residències i les mascaretes, per tant, que cal que els dirigents tinguin seny i
sentit d’estat.
Seguidament, apunta que Barcelona pel Canvi ha presentat disset mesures econòmiques,
adreçades especialment a pimes i a autònoms, per ajudar a pal·liar els efectes socials i
econòmics de la crisi sanitària.
Afirma que el seu partit és el partit de l’economia productiva i que la col·laboració
publicoprivada serà clau per sortir de la crisi. En aquest sentit, explica que es va aprovar
per unanimitat la proposta que va presentar Barcelona pel Canvi a la Comissió
d’Economia i Hisenda per crear el pla «Autònom, Re-Llança’t», i sobre el qual el primer
tinent d’alcalde, Jaume Collboni, va dir que seria una de les primeres mesures que es
tiraria endavant. Així mateix, assegura que quan es reclamen nous pactes a la Moncloa,
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cal la cooperació i la unitat de totes les forces polítiques en tots els àmbits, tant municipal
com autonòmic i estatal.
A continuació, pel que fa a temes de salut, pensa que la col·laboració entre les
administracions i els hospitals ha sigut bona, cosa que ha permès tenir dos hospitals de
campanya: un coordinat per l’Hospital de Sant Pau –gestionat pel Districte de Gràcia– i
l’altre, per l’Hospital de la Vall d’Hebron –gestionat pel Districte d’Horta-Guinardó.
A més, posa de manifest que la resposta dels serveis socials ha sigut molt positiva,
concretament al Districte d’Horta-Guinardó, amb repartiment d’àpats diaris i paquets de
menjar per preparar a casa.
D’altra banda, reconeix que s’ha incrementat la dotació per a neteja, però que s’ha centrat
en zones de més concentració de gent, com mercats, farmàcies i CAP i que, per tant, a la
resta de zones dels barris s’acumula brutícia, quan en aquests moments hauria d’estar tot
molt més net, i més, tenint en compte que hi ha molt de pol·len acumulat i causa moltes
molèsties a les persones amb al·lèrgies.
Respecte a les targetes moneder de les beques menjador, indica que, malgrat que als
barris més necessitats el repartiment ha sigut de més del 80 %, la distribució ha sigut
desigual a tota la ciutat, i també al Districte, i pensa que per les circumstàncies actuals
hauria d’haver sigut més elevada.
Pel que fa a les residències, apunta que s’ha actuat massa tard i amb manca de
coordinació i col·laboració entre les administracions, la qual cosa ha fet que hi hagi molta
gent gran i personal treballador afectats pel virus i moltes morts.
Seguidament, lamenta que s’hagi trigat tant a repartir les tauletes i les targetes SIM a
l’alumnat que ho necessitava per poder seguir les classes i els deures. Així mateix, afirma
que la bretxa digital també afecta altres col·lectius que no han pogut seguir totes les
novetats i les recomanacions per manca d’accés a eines telemàtiques, amb tot reconeix
que s’ha solucionat amb cartells informatius, per megafonia i amb telèfons d’informació
que s’han habilitat als diferents barris.
En darrer lloc, denuncia l’augment de la delinqüència en els barris d’Horta-Guinardó, amb
robatoris a botigues de queviures, robatoris als veïns i veïnes pel carrer i als cotxes
aparcats.
Per acabar, comenta que tot el que ha exposat són els efectes de la Covid més importants
que ha detectat el seu grup al Districte.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer lloc, se suma al record per a totes
les persones que han patit de manera directa la Covid. També dona les gràcies a les
persones de tots els àmbits que lluiten contra el virus. Així mateix, reconeix la feina que ha
fet el Districte pel que fa a la informació que ha donat als grups de l’oposició perquè
poguessin fer un seguiment força exhaustiu de la crisi sanitària.
Seguidament, denuncia els fets succeïts darrerament al Carmel i argumenta que els
problemes d’incivisme, convivència i delinqüència cal que siguin tractats exclusivament
pels cossos de seguretat i pels serveis socials, que ningú no es pot agafar la justícia per la
seva mà. Afirma que l’Administració ha d’actuar ràpidament en aquesta qüestió, per tant,
reitera la necessitat que s’incrementi la plantilla de la Guàrdia Urbana com a mesura de
prevenció, atès que si aquesta qüestió no es resol, pot haver-hi molts més problemes en
el futur en cas que es produeixi una crisi econòmica severa. Subratlla que la crisi sanitària
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ha posat de manifest la fragilitat de la societat, sanitària i social, que s’ha acarnissat, per
exemple, amb les 57 residències d’Horta-Guinardó, una gran tragèdia en què la capacitat
gestora i inspectora de l’Administració ha sigut molt ineficaç, ha actuat tard i amb
descoordinació. En aquest sentit, pensa que és positiu que es creï una mesa de treball, tal
com es va proposar en el darrer Consell de Salut.
Després, mostra el seu desacord amb l’anul·lació de gran part dels serveis d’atenció
domiciliària, atès que són serveis essencials i no opcionals. Pensa que s’haurien d’haver
reforçat, per tant, demana explicacions a l’empresa concessionària i a l’Ajuntament.
Lamenta també que per als més de 170.000 habitants que té el Districte, i tenint en
compte que hi ha molta població en situació de vulnerabilitat, només hi hagi una oficina
oberta de serveis socials. Esmenta que després de la crisi sanitària caldrà abordar
l’econòmica, que serà molt complicada, i més considerant que Horta-Guinardó està per
sota de la mitjana de la ciutat en gairebé en tots els índexs socials: renda, atur, activitat
comercial, etc. En aquest sentit, argumenta que una de les prioritats de l’Ajuntament ha de
ser preservar el teixit comercial i productiu, protegir empreses i treballadors, i que per a
això cal rebaixar la pressió fiscal a l’activitat econòmica i a les famílies, i cal generalitzar
bonificacions, moratòries i exempcions de les taxes i tributs municipals que més afectin
l’activitat econòmica.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, en primer lloc, se suma al record a
les víctimes i a l’agraïment a la tasca dels treballadors essencials i als veïns i veïnes que
s’han quedat a casa.
En segon lloc, dona les gràcies també al Districte per les reunions i la transmissió de les
dades. Tanmateix, pensa que hi ha alguns temes que es poden millorar amb actuacions
més concretes, com ara la neteja i la cura de les zones verdes.
Així mateix, demana que es faci un seguiment i un reforç de la qüestió de les targetes
menjador i de la neteja de les residències i el trasllat dels possibles malalts.
D’altra banda, apunta que la Covid-19 ha castigat fortament Horta-Guinardó, que ha sigut
un dels districtes que més ha patit la crisi sanitària, i que per això mateix també pot ser un
dels que pateixi més l’econòmica. Per tant, reclama que es treballi per fer front a les
conseqüències econòmiques i socials que deixi la pandèmia als veïns i veïnes del
Districte.
Mostra la predisposició del seu grup municipal per treballar conjuntament amb el Govern
per fer front als reptes que vindran, perquè no és moment de fer polítiques d’aparador,
sinó de treballar tots plegats. En aquest sentit, informa que en el marc de la taula del
Pacte per Barcelona Junts per Catalunya ha presentat cinquanta-quatre mesures en un
pla anomenat «Barcelona per Barcelona», que consta de tres frases: recuperar, reiniciar i
reinventar Barcelona, i que està pensat per marcar un nou camí de Barcelona després del
confinament i també per rescatar la ciutadania d’Horta-Guinardó. Afirma que són
conscients que caldrà fer una forta inversió en temes socials i en promoció econòmica al
Districte, però demana que no es deixin de banda les reclamacions històriques
d’accessibilitat, d’equipaments, de la ronda de Dalt, d’urbanització de carrers, etc.
Així mateix, exposa que primer caldrà atendre les famílies i entitats del Districte, revisar i
actualitzar els criteris d’adjudicació d’ajuts socials i donar resposta a la nova realitat
socioeconòmica que hi haurà a Horta-Guinardó. A més, opina que caldrà millorar l’atenció
domiciliària i la protecció a la gent gran reforçant els programes ja existents com ara el
Radars; ampliar els criteris d’accés a les subvencions d’infants i joves per a la pràctica
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esportiva fora d’horari escolar i als casals d’estiu, i garantir també l’atenció i la mobilitat de
tothom. Afegeix que les ajudes i les subvencions per al pagament dels impostos són
cabdals per al veïnat d’Horta-Guinardó. Esmenta també que cal accelerar el tràmit i
pagament de subvencions a entitats i associacions; establir nous programes de
col·laboració, constituir una nova línia d’ajuts del Districte al comerç i a la restauració, que
són el motor econòmic d’Horta-Guinardó; crear ajudes directes a autònoms de la ciutat;
establir i incentivar acords de revisió temporal per al lloguer de locals, i mesures per
dinamitzar el comerç de barri, de compra en línia..., i elaborar un pla de suport econòmic a
clubs i entitats esportives, que són els que trigaran més a iniciar la seva activitat. També
demana un pla d’acompanyament prioritari i individualitzat per als CEM Guinardó i CEM
Vall d’Hebron, que han funcionat com a espais de salut.
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, en primer lloc, mostra el seu suport a les
persones que han perdut éssers estimats durant l’emergència sanitària i a tothom qui ha
passat o està passant la malaltia.
En segon lloc, recorda que a Catalunya segueixen havent-hi preses i presos polítics i que
no poden passar el confinament a casa en una situació de major seguretat, tal com
reclamava l’alta comissionada de l’ONU pels drets humans.
En tercer lloc, dona les gràcies a tota la ciutadania, entitats i associacions que han fet tot
el possible per ajudar els veïns i veïnes amb les xarxes de suport mutu, cosint
mascaretes, etc. Fa un agraïment especial al personal sanitari i al conjunt de treballadors i
treballadores essencials, i es compromet a defensar fermament un sistema de salut
públic, universal i de qualitat i a acabar amb la precarietat laboral, que afecta
especialment dones en l’àmbit de les cures.
Quant a l’informe, agraeix la predisposició del Govern per crear canals de comunicació, la
qual cosa ha facilitat que els grups poguessin fer arribar les seves propostes i les
inquietuds que els havien transmès veïnat i entitats, en relació amb la situació de Montbau
i Vall d’Hebron, que són els barris més afectats de la Covid-19, la situació de les violències
masclistes, i la necessitat d’agilitzar al màxim tots els tràmits per a les subvencions perquè
arribin al més aviat possible a les persones que ho necessitin.
D’altra banda, apunta que en algunes reunions el Govern del Districte no va saber donar
determinades dades i informació concreta als grups, tanmateix, agraeix tot el que s’ha fet
per informar, i més tenint en compte que a Casa Gran no hi ha hagut aquest treball amb
els grups per coordinar accions.
Després, afirma que Esquerra Republicana treballa per solucionar l’emergència sanitària
actual, però també la crisi social i econòmica que hi ha i la que vindrà, i troba a faltar que
el Govern municipal no plantegi escenaris de futur per mirar d’aprofitar les oportunitats
que la crisi pot originar. En aquest sentit, mostra la predisposició del seu grup per treballar
plegats, que és el que requereix la situació. Amb tot, adverteix que no serveixen les
mateixes receptes que es van utilitzar per a la crisi del 2008, de retallades de drets i
retallades de servei públic, sinó que cal reforçar els serveis públics, ajudar els treballadors
i treballadores, els autònoms i el comerç dels barris d’Horta-Guinardó, i més inversió que
mai. Per això, reclama que no es tregui ni un cèntim del pressupost que el seu grup va
acordar amb el Govern el mes de gener.
Així mateix, demana que es faci partícip a tothom –entitats, veïns i veïnes, experts i
expertes, etc.– de les decisions que es vulguin prendre, per evitar situacions dantesques
com la de destinar 200.000 euros per fer un concert als terrats sense ni haver-ho parlat
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amb el sector cultural de la ciutat. Agraeix al Govern que hagi acceptat la proposta del seu
grup de crear una taula de ciutat amb tots els sectors per fer efectiva la cogovernança.
Per acabar, conclou que per poder construir la Barcelona del demà cal escoltar la
ciutadania, i que ciutadania i Administració treballin conjuntament.
La regidora del Districte assegura que és molt important cogovernar amb la ciutadania i
amb els grups de l’oposició, i que és l’esperit que ha regit el Districte durant tota la crisi,
perquè cal fer política amb ambició.
Seguidament, proposa crear una taula de districte per fer aportacions des de l’àmbit
territorial, també per a la reconstrucció. Així mateix, apunta que arribar a consensos
requereix temps, i que això pot fer que les mesures no es puguin aplicar amb la rapidesa
que demanen els grups.
A continuació, dona les gràcies a la senyora Casas per comentar també les coses
positives.
Respecte al tema de la brutícia, del qual també han parlat altres grups, afirma que el
Govern està totalment d’acord que els carrers no estan prou nets i que hi ha manca de
manteniment dels parcs, argumenta però que és degut a la reconfiguració del servei que
han hagut de fer per evitar contagis entre treballadores i treballadors i poder preservar així
el servei de neteja a la ciutat, la qual cosa els ha obligat a prioritzar serveis. En aquest
sentit, anuncia que el dilluns següent ja s’incrementarà el servei en un 60 % i que s’obriran
els punts verds del Districte.
Quant a les targetes menjador, assenyala que se n’han distribuït moltes i que s’ha arribat
a un acord amb les famílies que encara no l’han rebuda respecte a com es farà.
Seguidament, dona la raó als grups pel que fa a les residències, tanmateix pensa que el
problema no només està vinculat a la crisi sanitària, sinó que hi ha un problema a
Catalunya i a Espanya de model d’atenció a les residències per a la gent gran. Subratlla
que és molt greu el que ha passat i que el model és absolutament ineficient: sense
control, sense medicalització en els casos que calia, amb personal precari i mal
contractat, en molts casos en mans de fons voltor... Reitera que el model no serveix i que
cal canviar-lo de cara al futur.
D’altra banda, està d’acord que cal aprofitar aquesta crisi per revertir la bretxa digital.
Constata que aquesta es nota més en els barris de muntanya o en els barris més
allunyats del centre de Barcelona, no només pel fet d’utilitzar o no les eines, sinó també
perquè hi ha menys accés a les connexions de més capacitat.
Respecte a la delinqüència, assegura que no ha incrementat en els darrers mesos, més
aviat al contrari, s’ha reduït molt. Admet que s’han produït alguns fets, però mostra la seva
indignació per com alguns periodistes han tractat la informació i per les expressions que
han fet servir de menyspreu cap al veïnat i la seva lluita. Per això, informa que
presentaran una demanda formal a algun mitjà de comunicació per determinats
reportatges que han emès, no només per la manca de veracitat, sinó per insultar alguns
barris del Districte. A més, fa saber que l’afer del carrer Sigüenza, que és segurament el
fet més conflictiu que hi ha hagut a Horta-Guinardó, ja està resolt.
Tot seguit, respon al senyor Ortiz que els serveis d’atenció domiciliària no s’han reduït,
sinó que s’han incrementat en més del 125 %, però que molts usuaris van renunciar-hi
perquè la família ja els podia proporcionar el servei.
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La senyora Casas subratlla que al seu grup li preocupa la salut, la seguretat i el benestar
de tots els veïns i veïnes de tots els districtes. Manifesta que no pot ser el que ha passat
al Carmel i tampoc que s’hagin rebentat tants cotxes aparcats al carrer, com ha passat a
Horta.
D’altra banda, indica que, atès que sembla que ja ha passat el pitjor de la pandèmia i que
comença el desconfinament, cal fer un pla per rellançar l’economia, fonamentat en les
mesures que es prengui des de l’Ajuntament de Barcelona, però adequades a les
característiques d’Horta-Guinardó. També diu que caldria canviar el PAD, el PAM i els
pressupostos per adaptar-los tenint en compte els efectes de la pandèmia en els àmbits
de salut, benestar i economia. Així mateix, demana que s’allargui el termini perquè tothom
pugui fer noves aportacions a través del Decidim, o modificar les que havia fet.
Per acabar, pregunta si finalment s’avançaran les subvencions a les associacions i quins
són els terminis i les quantitats previstes.
El senyor Ortiz destaca que per al seu grup la neteja és un servei essencial i que no
s’hauria d’haver reduït tant, que això és el que ha provocat nombroses queixes veïnals.
Pel que fa al SAD, manifesta que la reducció s’ha donat per usuaris que ho han demanat,
però que en la majoria de casos és perquè el personal no disposava d’elements de
protecció individual, cosa que és molt greu perquè repercuteix en milers de persones
grans que viuen soles i que estan en situació de vulnerabilitat.
La senyora Porcar, en primer lloc, mostra la seva satisfacció per la resolució del conflicte
del passatge Sigüenza. Afegeix que l’actuació de les veïnes i veïns del Carmel ha sigut
exemplar, malgrat el que diguin els mitjans de comunicació, i destaca la tasca dels
Mossos i de la Guàrdia Urbana.
En segon lloc, mostra la seva preocupació per la situació de la zona nord a causa de les
darreres pluges intenses i pel drenatge insuficient de la Font del Gos, malgrat la inversió
que s’hi ha fet fa poc.
Fa la reflexió que els districtes són els que fan política de proximitat, són els que parlen
amb el veïnat, amb els comerciants i els que coneixen les necessitats del dia a dia, per
això, pensa que cal plantejar que se’ls doti de més eines perquè puguin donar respostes.
Lamenta que no s’aprovés la declaració del seu grup en aquest sentit, però afirma que
seguiran treballant en aquesta línia per aconseguir que s’hi sumi tothom.
El senyor Farin mostra també la seva satisfacció per la resolució del conflicte del carrer
Sigüenza.
Seguidament, respecte a les mesures de mobilitat, lamenta que en les actuacions que
s’estan duent a terme no hi hagi cap canvi en el paradigma de la mobilitat quant a
ampliació de voreres, reducció de l’espai del vehicle per afavorir el vianant... Afegeix que
en el cas dels talls de carrers que es fan s’ha vist que moltes vegades no estan realment
tancats, perquè les persones que surten o entren del pàrquing o els vehicles que
abasteixen comerços arraconen les tanques i no les tornen a col·locar. Per tant, apunta
que si es tanquen carrers per garantir el distanciament social, cal vigilar que ho estiguin
durant tot el dia.
D’altra banda, manifesta que a la carretera alta de Roquetes, que no és una zona
detectada com a perillosa, a la zona dels horts hi ha molta acumulació d’aigua i ja s’hi han
produït picades de mosquit tigre. Per això, demana que s’hi actuï al més aviat possible.
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En darrer lloc, mostra el seu acord amb la regidora que la problemàtica de les residències
és un tema de model, i no de gestió, des de fa trenta anys. Per tant, manifesta que cal que
l’Ajuntament treballi per transformar el model actual en un que posi les persones i la vida
de les persones al centre de tota política, i tingui en compte la perspectiva interseccional i
les diferents variables per reduir desigualtats.
La regidora dona les gràcies a tots els portaveus per les seves aportacions.
Exposa que hi ha hagut una crisi sanitària, però que en aquests moments ja s’ha entrat
també en una crisi econòmica, per tant, que és important que totes les administracions –
Europa, Estat, Generalitat i Ajuntament– treballin plegades. Esmenta que com a
ajuntament s’ha creat un fons de 25 milions d’euros per reactivar el comerç i les pimes;
s’ha fet la reobertura de terrasses i la reducció de la taxa de terrasses; s’està potenciant el
comerç de proximitat; s’estan avançant les subvencions... Tanmateix, reitera que amb
l’esforç de l’Ajuntament no n’hi haurà prou per fer front a la crisi econòmica.
Finalment, comenta que la crisi ha demostrat que cal millorar els serveis públics, adverteix
però que si es redueix la fiscalitat, això no es podrà fer. Afegeix que l’única manera de
redistribuir la riquesa és reforçar la fiscalitat i el sistema impositiu, i que ella n’és una
ferma defensora.
El president dona la benvinguda a la regidora Guilarte i informa que hi ha vuitanta-cinc
persones que segueixen el Plenari des d’Internet.
d) Mesures de Govern.
No n’hi ha
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 d’ordenació i ampliació d’usos de
la finca situada al carrer de Saldes, 8-38, i carrer de Natzaret 119-129, de
Barcelona, promogut per Inspectoria Maria Auxiliadora i per Fundació Via Activa
El senyor Víctor Valls Andrés, conseller d’Economia, Urbanisme i Planificació; Habitatge i
Rehabilitació, primer de tot, se suma als condols i als agraïments que han expressat els
altres grups.
Seguidament, comença la presentació amb l’ajuda de xarts. Apunta que l’objectiu del pla
especial és l’ordenació i l’ampliació dels usos de la finca situada al carrer Saldes i al carrer
Natzaret, que està situada just a sobre de l’Hospital de la Vall d’Hebron, a tocar de Sant
Genís, i que se la coneix com la finca de Maria Auxiliadora. Especifica que l’objectiu
general d’aquest pla és la creació i la definició de les condicions urbanístiques per regular
els nous usos i l’ordenació dels volums que hi ha d’haver en aquesta peça. Assenyala que
la qualificació actual es correspon a la totalitat de la finca, que té tres qualificacions
diferents: la 27, que és la zona forestal –que no entra dins de l’àmbit d’aquest pla
especial–; la 5, que és vial i ja està executat urbanísticament, i que amb el pla especial cal
resoldre la seva recuperació per part de l’Ajuntament, i la finca 7a, que és la que es
modifica amb el pla.
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Després, indica que la promotora, que és privada, demana modificar els usos educatius
actuals que té la finca per donar cabuda a les necessitats assistencials del país i
augmentar els volums existents, i per a la qual cosa proposa dividir la finca en dos usos
diferents: un que seguiria portat per la fundació salesiana de Maria Auxiliadora i l’altre que
passaria al grup Fundació Via Activa per poder desenvolupar-hi els usos.
Respecte als volums, comenta que aplicant la ràtio que s’utilitza per a fer el càlcul, el
paràmetre resultant és de 80 –inferior al de l’entorn–, per tant, que s’ajusta a la normativa.
Així mateix, puntualitza que la nova construcció permet mantenir bona part de la pineda
que està inclosa actualment dins de la zona d’equipament.
Finalment, demana la seva aprovació.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu
grup a la proposta.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, anuncia que el seu grup hi votarà a favor, ja
que és un pla que ordena la finca i promou un aprofitament important de l’espai
disponible. Comenta que aquest pla és necessari, perquè totes les noves edificacions
estan destinades a persones amb risc d’exclusió social. En aquest sentit, demana si
poden informar dels increments de sostre d’aquestes edificacions.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, anuncia el vot favorable del seu
grup, atès que les finalitats i els usos que es proposen són molt adients, i que els volums
concorden amb els de l’entorn. Així mateix, pensa que aquest pla també dona una
oportunitat a les reclamacions que els veïns i veïnes de Sant Genís havien fet en relació
amb els murs del carrer Saldes, ja que passen a ser de titularitat pública i, per tant, ja serà
responsabilitat directa de l’Ajuntament solucionar els problemes d’esllavissades que hi ha
en aquesta zona nord d’Horta-Guinardó.
El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, diu que el seu grup vota a favor de la
modificació d’aquest pla especial, tanmateix lamenta que s’hagi informat el veïnat tard.
Apunta també que estaran amatents a com es desenvolupa la qüestió dels murs i què
passa amb les activitats que ara ja s’hi estan fent.
El senyor Valls agraeix el vot favorable de tots els grups. Assenyala que l’increment de la
volumetria surt a la fitxa que els han fet arribar i que són 6.710,64 metres quadrats a situar
en dos volums nous més l’increment de metres d’un altre dels edificis.
D’altra banda, argumenta que el decret d’alarma ha fet que no es pogués donar abans la
informació al veïnat, atès que no es podia accedir a totes les dades. Afegeix que el
Govern l’ha donada de seguida que l’han rebuda, perquè és de promoció privada. Apunta
també que entra dins de tots els paràmetres per poder-ho resoldre sense cap procés
participatiu, i que el Districte el que ha fet és informar-se bé de quin és el procediment,
valorar l’interès públic i del Districte per mirar si en el període d’al·legacions cal incorporarhi alguna cosa més.
El punt s’aprova per unanimitat.
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:
4.

Establir dues antenes de serveis socials que donin servei als barris de Montbau
i Sant Genís dels Agudells, i l’altra al barri de Can Baró. Amb el criteri de facilitar
l’accessibilitat com a prioritat.
Reforçar les plantilles de tots els centres de serveis socials (CSS) del Districte.
Iniciar una campanya de difusió i distribució a totes les llars del Districte del
tríptic editat pel propi Ajuntament de Barcelona on consta el centre de serveis
socials de referència i totes les prestacions i ajuts als quals té dret la ciutadania.
Establir un espai de diàleg respecte la situació social d’Horta-Guinardó on
participin tècnics dels diferents serveis de l’Ajuntament i Districte (Serveis
Socials, PiJ, PIAD, etc.), entitats socials, associacions veïnals i tots els grups
municipals, amb l’objectiu de reforçar la xarxa comunitària i definir,
conjuntament entre tots els actors, actuacions a curt, mitjà i llarg termini en
l’àmbit dels drets socials

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, explica que la proposta té l’objectiu
d’establir millores en l’atenció social a curt, mitjà i llarg termini, perquè cal canviar el model
per posar les persones en el centre. Així mateix, assenyala que atès que Horta-Guinardó
té una situació més complicada que altres districtes, cal abocar-hi més recursos, i per això
proposen: en primer lloc, establir dues antenes als barris de Montbau i Sant Genís, i l’altra
al barri de Can Baró, per garantir el principi d’accessibilitat als serveis socials a curt
termini; en segon lloc, reforçar les plantilles de tots els centres de serveis socials per
reduir el temps d’espera; en tercer lloc, difondre a totes les llars d’Horta-Guinardó el tríptic
de l’Ajuntament relatiu als centres de serveis socials de referència i a les prestacions i
ajuts als quals té dret la ciutadania, i en quart lloc, establir un espai de diàleg per parlar de
la situació d’Horta-Guinardó de manera tècnica amb entitats, associacions i experts, per
mirar de definir conjuntament les actuacions en l’àmbit social.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu
grup a la proposta.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, assenyala que en un principi li agradava la
proposta perquè anava en la línia d’aconseguir un acord ampli per definir com cal que
siguin els serveis socials post-Covid, però que la transacció la desvirtua, atès que la taula
de treball passa a ser un espai de diàleg, deixa de ser vinculant i queda com un espai
d’assessorament.
Per tant, anuncia que el seu grup s’absté.
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, mostra el seu acord amb la proposició i
subratlla que és essencial en aquests moments que els veïns i veïnes que ho necessitin
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puguin accedir fàcilment als serveis socials, això sí garantint la seguretat dels
professionals.
Respecte al tríptic, apunta que està acord amb la campanya perquè arribi la informació a
tothom. En aquest sentit, pensa que en la situació actual és complicat fer arribar el tríptic a
totes les llars, per això proposa que es treballi conjuntament amb els comerços perquè
ajudin a fer-ne difusió.
Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta, malgrat que matisa que el
vot és un «sí» crític pel mateix motiu que comentava el conseller de Ciutadans, que és un
error rebaixar la taula de treball a un simple espai de diàleg, que encara cal veure quin
format tindrà.
La senyora Maria Luisa D’Addabbo, consellera de Cultura, Salut i Serveis Socials, diu que
el Govern vota a favor de la proposició, perquè està d’acord a crear un espai de diàleg i
treball sobre drets socials en el Districte, entre administracions, associacions de veïns i
veïnes, entitats i grups municipals. Apunta que aquest espai es podrà desenvolupar a la
taula territorial que es posarà en marxa per concretar operativament al Districte el procés
d’elaboració del pacte de ciutat aprovat pel Ple municipal com a mesura de govern per
donar un impuls a Barcelona. En aquest sentit, subratlla que l’àmbit dels drets socials
tindrà especial rellevància en aquesta taula territorial.
Tot seguit, informa que des de l’Institut Municipal de Serveis Socials ja es treballa en una
evolució del pla de contingència per a la Covid-19, per tant, que a partir de maig es preveu
obrir al voltant de divuit centres de serveis socials a la ciutat, especialment en districtes
com el d’Horta-Guinardó, en què hi ha més afluència d’usuaris. Manifesta també que
estan d’acord a reforçar la comunicació a la ciutadania, així com a incrementar la plantilla
dels centres de serveis socials, cosa que es fa conjuntament amb la Generalitat.
D’altra banda, agraeix la tasca feta pels professionals dels serveis socials, que no han
deixat de treballar des de l’inici de l’estat d’alarma i han atès totes les persones que s’hi
han adreçat, tant de manera presencial com telemàtica.
Per acabar, reitera el vot favorable del Govern.
El senyor Farin agraeix els vots a favor.
Després, aclareix que el que demanen és que arribi a totes les llars i també ho demanen
al Govern del Districte, perquè hi ha bosses de pobresa a tot arreu.
Pel que fa a la taula, apunta que una queixa del veïnat des de fa molt de temps és que es
repliquen taules i òrgans de participació que tenen les mateixes funcions, per això, s’ha
decidit dir-n’hi «espai de diàleg», per després acordar tots plegats quin format ha de tenir:
grup de treball, comissió de seguiment, comissió tècnica, etc.
El president llegeix una pregunta del senyor Lluis Cairell, president de l’Associació de
Veïns de la Taxonera: «Al ampliar o reforzar la plantilla de Servicios Sociales, ¿se
contempla que los funcionarios estén más repartidos entre los Barrios de Horta-Guinardó,
ofrecer su trabajo y gestiones más cerca del ciudadano? Ejemplo: desplazar semanal o
quincenalmente a los diferentes barrios.»
El senyor Farin respon que el que demana el seu grup és reforçar aquestes plantilles amb
l’objectiu de desestressar el sistema i, per tant, que sigui molt més accessible per a
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tothom. I afirma que defensaran la creació d’antenes, que depèn del Govern, i que
s’estudiï com es pot arribar al màxim de llocs possibles amb els recursos existents.
Per tant, reitera que la seva proposta va en la línia de crear antenes, reforçar els centres
socials existents i crear-ne de nous, i que això és el que defensaran.
La proposició s’aprova.
Del Grup Municipal de JxCAT:
5. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una
plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels
comerços, associacions i eixos comercials del Districte que agrupi totes les
iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal de
referència del comerç de proximitat al Districte.
Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els
comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda
online.
Destinar recursos a eines de màrqueting online per tal de donar a conèixer als
veïns i veïnes del Districte d’Horta-Guinardó que poden seguir comprant a
domicili als comerços del seu barri.
Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a
la compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells
establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir.
La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, exposa que el comerç és un dels
grans perjudicats per la crisi i cal dotar-lo d’eines i instruments perquè pugui tornar a
aixecar la persiana. Evidentment, apunta que hi ha d’haver el compromís del veïnat de
comprar al barri, però que cal ajudar els comerciants perquè puguin desenvolupar la seva
feina, per exemple, facilitant-los la compra en línia i dotant-los d’instruments perquè
puguin digitalitzar els seus productes, entre d’altres.
Així mateix, manifesta que aquest projecte necessita el suport del Govern, i que espera
aconseguir-lo.
També recorda que el comerç de proximitat ha d’adquirir EPI per poder atendre el públic,
que s’haurà d’adaptar a mesures de seguretat i higiene importants, per tant, reclama que
hi hagi recursos i subvencions per comprar aquest material.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot favorable del seu
grup a la proposició, atès que va en la línia del que considera el seu grup que s’ha de fer
per ajudar el comerç de proximitat d’Horta-Guinardó.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el Grup de Ciutadans vota a favor
de la proposta. Recorda que han dit moltes vegades que el Districte d’Horta-Guinardó té
un problema de comerç i que cal invertir-hi tots els recursos necessaris perquè pugui
créixer. Posa de manifest que hi ha barris que no tenen pràcticament comerços i que en
aquesta crisi no han tingut ni la possibilitat de repartir elements de protecció individual.
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Per això, apunta que cal accelerar el tema de les subvencions i racionalitzar les taxes que
s’apliquen als comerços aquest any.
Per tant, subratlla que el tema digital i el de la venda en línia han de ser una prioritat per a
tots els eixos comercials i per a totes les entitats del Districte.
La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup està
d’acord amb la majoria de punts de la proposta, tanmateix pensa que generar una línia de
subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la compra d’EPI no és la
manera més adient, atès que comporta burocràcia innecessària, i això provocarà
l’endarreriment de les ajudes. Per tant, demana que l’Ajuntament compri aquests
equipaments i els ofereixi als eixos comercials i als comerços, que és el que ha fet
l’Institut Municipal de Mercats amb tots els mercats municipals de la ciutat.
D’altra banda, lamenta que aquesta proposició, que s’ha presentat a tots els districtes de
Barcelona, no estigui adaptada a la realitat del Districte d’Horta-Guinardó. Malgrat això,
anuncia el vot favorable del seu grup.
El senyor Marc Guallar García, conseller d’Esports, Comerç i Mercat, manifesta que el
Govern també treballa en la línia de protegir el petit comerç del Districte i que per això
està treballant en peces clau de l’activitat econòmica, de la configuració de l’espai urbà i
de la integració social. I afirma que des de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum
de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per definir eines i recursos per ajudar el petit
comerç en la transformació digital, impulsar una plataforma en línia per visibilitzar el
comerç de proximitat i promocionar el take away i el delivery.
Per tant, reitera que des del Govern estan d’acord amb totes les mesures que conté la
proposta i que s’estan preparant com a Districte i com a ciutat per ajudar i impulsar el petit
comerç. Afegeix que també s’està adaptant el web de comerç del Districte per als
comerços que fan venda en línia, venda telefònica, a través de Whatsapp.
Per acabar, anuncia que accepta la proposició.
La senyora Porcar dona gràcies als grups i al Govern pel seu suport. Mostra la seva
satisfacció pel fet que s’hagi tornat a engegar la qüestió del web.
D’altra banda, confessa que no entén l’esperit crític de la rèplica d’Esquerra Republicana,
perquè cal ser realista i conscients de quins són els recursos municipals pel que fa a
repartir EPI a tothom.
La proposició s’aprova per unanimitat.
Del Grup Municipal de C’s:
6. Elaborar un pla d’impuls i reactivació social i econòmica
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, manifesta que el seu grup presenta aquesta
proposta perquè pensa que hi ha d’haver un gran acord de districte, amb tots els actors,
per superar l’actual crisi sanitària i per aconseguir, un cop finalitzada, uns serveis socials i
un teixit econòmic més forts.
Així mateix, subratlla que calen accions directes i concretes per fer front a la incertesa
econòmica causada per la pandèmia i que, per tant, les administracions han de tenir un
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paper rellevant per cobrir les necessitats socials i per limitar l’impacte econòmic. En
conseqüència, demana que es faci un pacte del Districte d’Horta Guinardó, de la mateixa
manera que s’ha fet un pacte de ciutat. En aquest sentit, considera imprescindible que
s’elabori un pla d’impuls i de reactivació social i econòmica en el Districte per evitar la
pèrdua de llocs de treball i que es tanquin negocis.
Manifesta que la proposició no conté mesures concretes, només indica la necessitat
d’arribar a un gran acord a nivell de districte mitjançant un pla d’impuls i reactivació social i
econòmica a través d’una comissió de treball específica i permanent.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor del seu
grup.
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, diu que el seu grup comparteix la diagnosi
que es fa a la proposició i considera que les mesures que es prenguin en el marc del
Pacte per Barcelona han de respondre a les expectatives de totes les parts actores i que,
per això, cal que el Govern municipal tingui un diàleg sincer amb la resta de grups
municipals i amb els agents econòmics i socials a nivell de districte i de ciutat. Afegeix que
calen mesures directes que generin liquiditat al sector productiu i a les famílies, per tant,
que cal una col·laboració estreta entre sector públic i sector privat.
També està d’acord que l’Ajuntament ha de cercar fonts alternatives d’ingressos i alhora
revisar les despeses que es duran a terme, atès que les prioritats han canviat i algunes
inversions s’hauran d’ajornar.
Tanmateix, pensa que cal ser rigorosos i realistes amb les propostes que es fan i que no
és realista que es prenguin de manera assembleària decisions que s’han de prendre
seguint criteris tècnics, com ara el fet de desinfectar els carrers, ni tampoc demanar que
es debati en l’àmbit de districte la modificació d’impostos, taxes i preus. Per això, anuncia
que Junts per Catalunya s’absté en aquesta proposició.
La senyora Laura Pi Ledesma, del GMDERC-AM, assenyala que està d’acord que cal
impulsar i reactivar socialment i econòmicament els barris del Districte, però no creu que
la manera de fer-ho sigui creant una comissió paral·lela a la taula de ciutat, sinó que cal
buscar com es poden aterrar territorialment els acords d’aquesta taula.
Quant l’acord del fons de contingència, manifesta que s’haurien de convocar els òrgans
pertinents per tal de prioritzar les despeses del pressupost 2020 de l’Ajuntament, atès que
cal adaptar-lo a les necessitats que el veïnat requerirà.
Respecte al finançament del pla a través del fons de contingència, fa notar que Ciutadans
estava en contra dels impostos que el nodrien. En aquest sentit, comenta que l’import del
fons per al 2020 és de 88 milions d’euros, perquè aproximadament 70 milions són
ingressos que provenen de la taxa de residus i del recàrrec de l’import turístic, que encara
no s’han aprovat, i als quals Ciutadans s’ha posicionat clarament en contra.
Per tot això, indica que Esquerra s’absté en aquest punt.
La senyora Carmen Garcia Lores, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional,
Promoció Econòmica i Ocupació, comenta que el Govern ha proposat a Ciutadans fer una
transacció per adaptar la proposició al districte, però que no ha estat acceptada amb
l’argument que és una proposició de ciutat, igual per a tots els districtes. Tot i que no s’ha
arribat a un acord, agraeix la voluntat de pactar, parlar i aportar idees per fer una autèntica
taula de diàleg al Districte per després elevar les propostes al Pacte per Barcelona.
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Per tant, constata que el Govern està proposant a tots els grups municipals fer una taula
de diàleg al Districte per treballar el pla de recuperació econòmica com a eix principal i
que espera les seves aportacions.
Anuncia el vot en contra del Govern.
El senyor Ortiz afirma que si es creu en la descentralització de Barcelona en els seus
districtes, cal ser ambiciosos i tenir voluntat política per abordar els temes socials i
econòmics des del districtes, conjuntament amb les entitats i els grups municipals, també
respecte a les taxes i impostos. En aquest sentit, diu que no han acceptat la transacció
perquè desvirtua i rebaixa el contingut de la proposició.
D’altra banda, reitera que no volen determinar quins punts s’han de tractar, només fixar un
marc per llavors treballar tots conjuntament. Així mateix, assegura que no es vol rebaixar
a espai de diàleg, que ja n’hi ha molts al Districte. Reitera que en aquesta crisi sense
precedents cal una voluntat política àmplia i ambiciosa per portar a terme un pla decisiu
no només per rescatar les persones que es queden enrere, sinó també per veure com es
vol que siguin els barris i el Districte en el futur.
Per acabar, dona les gràcies als que han votat a favor de la proposició.
La proposició no s’aprova.
Del Grup Municipal de BxCanvi:
7. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó impulsi una campanya de
rellançament del comerç.
Que el Govern del Districte avaluï quins són aquells establiments de comerç de
proximitat amb més risc de tancament fruit de la crisi de la Covid-19 i hi destini
els recursos necessaris per tal de proporcionar una xarxa de seguretat.
Que el Govern implementi la flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions
en la liquidació dels impostos de comerços de proximitat.
Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó es comprometi a impulsar, de
forma activa, la formació i preparació de les nostres pimes, els comerços i els
autònoms per la digitalització de la venda a través d’internet, especialment als
comerços de proximitat amb el recolzament dels programes de Barcelona
Activa, oferint ajuts a la seva transició digital
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que el comerç s’ha vist
molt afectat per la pandèmia i que la majoria d’establiments estan tancats. Per això,
demana que el Govern del Districte impulsi una campanya per al rellançament del comerç;
que avaluï quins són els comerços de proximitat amb més risc de tancament i que es
destinin els recursos necessaris per proporcionar una xarxa de seguretat; que
s’implementi la fiscalització del calendari fiscal i les bonificacions en la liquidació
d’impostos dels comerços de proximitat, i que el Govern es comprometi a impulsar la
formació i preparació de les pimes, dels comerços i autònoms per a la digitalització perquè
puguin fer venda per Internet, amb l’ajuda de programes de Barcelona Activa.
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, mostra el seu acord amb els punts de la
proposició.
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La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, anuncia el vot favorable del seu grup
a la proposició, perquè el teixit comercial d’Horta-Guinardó necessita un pla de xoc
urgentment.
D’altra banda, apunta que les mesures econòmiques implantades pel Govern de l’Estat
són insuficients i que, per tant, el Govern municipal és qui haurà de fer un esforç per
reactivar el teixit comercial i productiu. En aquest sentit, indica que Junts per Catalunya ha
presentat diverses mesures, com ara accelerar el tràmit per pagar les subvencions, línies
d’ajuts directes a autònoms, la finestreta única empresarial, incentivar acords de revisió
temporal per al pagament de lloguers, ajudes directes al comerç i la restauració,
campanyes de promoció del comerç, entre d’altres.
El senyor Marc Guallar García, conseller d’Esports, Comerç i Mercats, en primer lloc,
dona les gràcies per la proposició i assegura que tots treballen en la mateixa línia.
Informa que en l’àmbit de ciutat s’està elaborant una campanya de comunicació perquè la
gent s’adoni del benefici social del comerç de proximitat, i en el cas d’Horta-Guinardó,
també es farà incidència en la llarga trajectòria que hi té el comerç.
Apunta també que en l’àmbit de ciutat ja s’està treballant en una campanya de Nadal amb
diferents escenaris d’actuació, com ara enllumenat de carrers de tota la ciutat, activitats a
la plaça Catalunya per a l’encesa de llums i activitats als districtes. Així mateix, diu que
des del Govern faran el possible per evitar el tancament dels comerços d’Horta-Guinardó.
Respecte a l’àmbit fiscal, esmenta que l’Ajuntament ja està aplicant bonificacions per a
l’impost de béns immobles dels locals comercials que han tancat durant l’estat d’alarma i
també ajudes indirectes als llogaters.
Especifica que també s’han pres mesures per pal·liar els efectes desfavorables per a les
persones beneficiàries i perceptores de subvencions.
D’altra banda, comenta que Barcelona Activa ja està preparant cursos de formació
adreçats als petits comerços, també de digitalització.
Després, subratlla que el Govern també ja treballa per adaptar el web de comerç del
Districte, molt reivindicat pels comerços.
Per acabar, anuncia el vot favorable del Govern a la proposició.
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, indica que vota a favor de la proposta,
perquè totes les propostes de rellançament del comerç són benvingudes, especialment
per donar suport al comerç en línia, que ja fa temps que el seu grup reclama al Govern del
Districte que el lideri i l’implementi.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, dona les gràcies als grups que
han votat a favor de la proposició.
La proposició s’aprova per unanimitat.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No n’hi ha
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c) Precs
Del Grup Municipal d’ERC-AM:
8. Que el Govern del Districte finalitzi el directori de comerços dels barris i
desenvolupi, conjuntament amb els comerços i associacions de comerciants,
una app que permeti als comerços de proximitat fer promoció dels seus
productes i ofertes per garantir la fidelització i augment dels seus clients, així
com també serveixi per crear un marketplace per facilitar la comercialització per
internet dels seus productes
La senyora Magna Martín Andrés, del GMDERC-AM, en primer lloc, dona les gràcies a tot
el veïnat que segueix la sessió en directe. Exposa que la situació que es viu en aquests
moments genera inseguretat en tots els sectors i afecta molt l’economia de les famílies i
també del comerç de proximitat dels barris d’Horta-Guinardó. En aquest sentit, posa de
manifest que el petit comerç de barri fa temps que pateix les conseqüències dels canvis
d’hàbits de compra causats pel comerç en línia, i que ara amb la pandèmia la majoria de
comerços han hagut de tancar i no tenen cap ingrés.
D’altra banda, assenyala que no s’ha pogut fer un seguiment adequat de les persones
grans que viuen soles i que reben ajuda per part de l’associació Radars, que té punts de
seguiment en els petits comerços, i aquests la majoria estan tancats.
Remarca que cal prendre mesures per ajudar a mantenir el teixit productiu i els llocs de
treball i perquè es pugui reprendre progressivament l’activitat econòmica. Per això,
demana que el Govern del Districte finalitzi el directori de comerços dels barris i
desenvolupi, conjuntament amb els comerços i associacions de comerciants, una
aplicació que permeti als comerços de proximitat fer promoció dels seus productes i
ofertes per garantir la fidelització i augmentar els seus client, i que serveixi també per
crear un marketplace per facilitar la comercialització per Internet dels seus productes.
El senyor Marc Guallar García, conseller d’Esports, Comerç i Mercats, manifesta que el
Govern accepta el prec, atès que també treballa perquè el petit comerç no hagi de tancar.
En aquest sentit, informa que el lliurament del web del Districte s’ha endarrerit perquè s’hi
està incloent un directori amb els comerços que fan venda per Whatsapp, amb lliurament
a domicili i també els que fan venda en línia. Afegeix que estudiaran el tema de l’aplicació.
La senyora Martín agraeix l’acceptació del prec.
S’aprova el prec.
9. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó posi en marxa urgentment uns
plans d’ocupació i formació específics, adaptats a les diferents tipologies de
desocupació que tenim als nostres barris i amb perspectiva interseccional, que
es faci una àmplia borsa de treball al Districte en col·laboració amb Barcelona
Activa i el SOC, i a més posi a disposició d’emprenedors i petits negocis els
locals públics que actualment puguin estar en desús amb unes condicions
similars amb les de La Clota Cotreball
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El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, exposa que la crisi econòmica i social
que s’acosta provocarà una gran destrucció de llocs de treball i que les taxes d’atur que
encara s’arrosseguen a Horta-Guinardó de l’anterior crisi s’agreujaran. Afegeix que el
Govern municipal disposa d’eines per ajudar les persones desocupades a trobar les feines
adequades i per oferir formació específica, per tant, demana el prec següent: «Que el
Govern del Districte d’Horta-Guinardó posi en marxa urgentment uns plans d’ocupació i
formació específics, adaptats a les diferents tipologies de desocupació que tenim als
nostres barris i amb perspectiva interseccional, que es faci una àmplia borsa de treball al
Districte en col·laboració amb Barcelona Activa i el SOC, i a més posi a disposició
d’emprenedors i petits negocis locals públics que actualment puguin estar en desús amb
unes condicions similars a les de La Clota Cotreball.»
La senyora Carmen Garcia Lores, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional,
Promoció Econòmica i Ocupació, anuncia que el Govern accepta el prec, perquè és
necessari fer plans d’ocupació per reactivar l’economia i sobretot per crear més llocs de
treball per a les persones que patiran la crisi post-Covid. Constata que aquest serà un
tema fonamental en la taula d’acord i en la revisió del Pla de desenvolupament econòmic
del Districte.
El senyor Reig agraeix l’acceptació del prec i mostra la predisposició del seu grup per
ajudar en el que calgui.
El president llegeix una pregunta del senyor Lluis Cairell, president de l’Associació de
Veïns de la Taxonera: «Faltan cuidadores de todo tipo –auxiliares de enfermería,
cuidadoras domiciliarias, etc.– para persones vulnerables –dependencia, discapacidad,
edad avanzada. ¿Esos planes están dirigidos a las necesidades actuales?»
El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, constata que la idea és que els plans
d’ocupació i de formació i la borsa de treball siguin el més amplis possible, especialment
en els sectors amb més necessitats per la situació actual de crisi.
La regidora del Districte, en primer lloc, es disculpa per no haver respost la pregunta
anterior que ha fet el senyor Cairell.
En segon lloc, diu que està d’acord que cal impulsar tot el tema de serveis socials i plans
d’ocupació. Assenyala que en el marc de la taula que es crearà amb totes les entitats del
Districte es podran fer propostes, que llavors caldrà estudiar, atès que el pressupost
municipal és limitat.
S’accepta el prec.
Del Grup Municipal de JxCAT:
10. Que el Govern municipal dissenyi un pla d’adaptació del transport públic al
desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats
pròpies del Districte d’Horta-Guinardó. Aquest pla haurà de contemplar entre
d’altres les següents mesures: ampliació de l’horari de servei; ampliació del
número de combois; augment de la freqüència de pas dels combois; solucions
adaptades a la tipologia específica dels busos barris (mida del vehicle i distància
de seguretat entre passatges, edat avançada usuaris...); personal auxiliar per
ordenar i segregar l’entrada de viatgers als combois; disposició d’elements per
afavorir l’autoprotecció dels viatgers (gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants....)
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La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, exposa que al seu grup li preocupa
la qüestió del transport públic durant el desconfinament, atès que Horta-Guinardó és un
districte de muntanya i moltes veïnes i veïns no disposen de cap altre mitjà per desplaçarse.
En aquest sentit, assenyala que són conscients que a la ciutat s’ha fet un pla de mobilitat
global, però que la majoria de propostes que conté fan referència a carrils bici i a ampliar
carrers i no s’adapten específicament a les necessitats d’Horta-Guinardó. Per tant, pensa
que hagués sigut el moment d’incloure en aquest pla alguna escala o algun ascensor, per
exemple. Afirma que al seu grup li preocupa com es podrà garantir la seguretat en el
transport públic.
Així mateix, diu que sap que li respondran que no és únicament competència de
l’Ajuntament, tanmateix insisteix que TMB autobusos i bus barri són competència
municipal. Per tant, reclama que des del Districte també se cerquin solucions per al
veïnat, com ara ampliar l’horari de serveis, el nombre de combois, augmentar la
freqüència, etc., atès que és impossible mantenir la distància en els busos de barri i que la
majoria d’usuaris són gent gran.
Conclou que el prec va adreçat a garantir que els veïns i veïnes d’Horta-Guinardó puguin
accedir al transport públic amb seguretat i que el Districte i la regidora, que també és
responsable de Mobilitat, posin totes les eines per fer-ho possible.
El senyor Raül Ortega Serrano, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció, confirma que
el Govern posarà en marxa tots els instruments que calgui.
Respecte a les competències de mobilitat, aclareix que durant la pandèmia qui marca les
directrius són el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri de Transports i
Agenda Urbana, i l’ATM és qui coordina els diferents operadors. Afegeix que l’oferta de
transport públic ha superat sempre el mínim necessari per complir la ràtio d’un terç per
poder mantenir les distàncies de seguretat, la qual cosa demostra que l’Ajuntament
sempre ha fet l’esforç per complir i ampliar la seguretat.
D’altra banda, fa un reconeixement a tots els professionals del transport públic per la seva
tasca.
Seguidament, manifesta que des de l’Ajuntament s’han presentat disset actuacions per
ampliar el carril bus i per fer més eficient els transport públic a curt termini.
Reitera que des del Districte i des de l’Ajuntament fan tot el que poden per garantir la
seguretat i complir les directrius, malgrat que no en tenen les competències.
Per acabar, diu que estaran atents a les propostes que faci la Generalitat sobre el pla que
presenta Junts per Catalunya i si pressupostàriament es poden tirar endavant.
La senyora Porcar, en primer lloc, se suma al reconeixement que ha fet el conseller als
treballadors i treballadores del transport públic, que han fet possible que en moments
complicats també hi hagués transport públic.
Respon al conseller que està d’acord que hi ha moltes administracions implicades, però
que l’Ajuntament de Barcelona ha de defensar els interessos de la seva ciutadania,
especialment en un districte de muntanya com el d’Horta-Guinardó. Afegeix que les
competències no són una excusa.
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Conclou que lamenta que el Govern no doni suport a la seva proposta.
El senyor Ortega assegura que tant la regidora com el Govern insistiran en el tema del
transport i insisteix en les disset actuacions que s’han fet: ampliació del carril bus,
mesures d’higiene com mascaretes, hidrogel i distància de seguretat... Així mateix,
argumenta que no es pot augmentar la freqüència de busos perquè això ho determina el
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri de Transports. Per tant, diu que no és
una excusa, sinó que és una realitat que limita l’acció de l’Ajuntament.
El president comenta que el senyor Tony Mateo volia intervenir, però que com que el Ple
és en streaming i no ha pogut fer arribar cap pregunta en concret en el termini establert,
no la podrà llegir.
El prec no s’accepta.
11. Que el Districte d’Horta-Guinardó honori, en el format que cregui convenient, a
tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l’estat
d’alarma decretat per vèncer la Covid-19, entre ells treballadors/es sanitaris dels
hospitals i CAPs del Districte, els i les professionals de residències i l’atenció
domiciliària a les llars del Districte, així com als cossos d’emergències seguretat
i prevenció, comerciants, treballadors dels mercats municipals del Districte,
treballadors socials, serveis de neteja, serveis de mobilitat, a totes les xarxes
veïnals del Districte d’Horta-Guinardó que s’han unit en la lluita contra la Covid19 i als gestors, treballadors, entitats i clubs, a l’equip de voluntaris i al personal
sanitari que ha fet possible que els pavellons esportius del CEM Guinardó i el
CEM Olímpics es converteixin en pavellons salut per atendre els malalts de
coronavirus
El senyor Arnau Vives Juan, del GMDJxCAT, manifesta que mentre una part de la
ciutadania s’ha hagut de quedar confinada durant l’estat d’alarma milers de treballadores i
treballadors han fet tasques essencials i moltes persones han col·laborat de manera
altruista en les xarxes d’ajuda veïnal del Districte, per la qual cosa el seu grup demana
que des del Districte d’Horta-Guinardó es faci un reconeixement, amb el format que es
cregui convenient, a tots els col·lectius de persones treballadores i als voluntaris i
voluntàries que han fet tasques essencials durant l’estat d’alarma decretat pel Govern de
l’Estat.
La senyora Maria Calvet Anglada, consellera de Memòria Històrica i Joventut, anuncia que
el Govern accepta el prec, perquè considera que s’haurà de fer un reconeixement públic a
totes les persones que han estat i estan a primera línia, a totes les xarxes de suport, a
totes les persones voluntàries i a totes les persones que s’han mort.
Així mateix, indica que dins del web del Decidim s’ha creat, conjuntament amb l’Arxiu
Municipal de Barcelona, un espai per recollir testimonis –escrits, imatges, audiovisuals–
amb l’objectiu de conservar les vivències individuals i col·lectives per garantir el dret de la
memòria popular del confinament de la ciutat.
El senyor Vives dona les gràcies al Govern municipal per la seva predisposició a posar en
valor la feina de col·lectius que sovint estan invisibilitzats.
Conclou que espera poder homenatjar aviat tots aquests col·lectius, perquè voldrà dir que
s’haurà superat la crisi.
El prec s’accepta.
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Del Grup Municipal de C’s:
12. Es requereixi al Consorci de Serveis Socials i a la Generalitat per a què remetin
informe exhaustiu sobre la situació de totes les residències del Districte, de gent
gran i de persones amb alguns tipus de discapacitat
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, en primer lloc, se suma a les paraules de
reconeixement que ha fet el conseller Ortega a les treballadores i treballadors del
transport públic.
Seguidament, posa de manifest la tragèdia de les residències de gent gran durant la
pandèmia. En aquest sentit, exposa que a Horta-Guinardó hi ha un nombre elevat de
residències geriàtriques i per a persones amb discapacitat i salut mental i que la majoria
han tingut molts casos de persones contagiades, en part també per la manca de personal
i de recursos que pateixen. Per tant, per tot això i per motius de transparència demana al
Districte que requereixi al Consorci de Serveis Socials i a la Generalitat que remetin un
informe exhaustiu amb les dades relatives a les residències del Districte, tant públiques
com concertades o privades, pel que fa al nombre de contagis, tasques de desinfecció
que s’hi han fet, quines han disposat de material de protecció, etc.
La senyora Maria Luisa D’Addabbo, consellera de Cultura, Salut i Serveis Socials, indica
que el Govern accepta el prec, perquè un dels temes centrals que ha posat de manifest la
crisi sanitària és la qüestió de les residències, on viuen els col·lectius més vulnerables i
més afectats pel virus. Afegeix que la crisi també ha destapat els problemes del sistema
actual de gestió de les residències.
D’altra banda, exposa que com a districte treballen en el pla de xoc en coordinació amb
altres administracions. Així mateix, pensa que és important fer el seguiment de la situació
de les residències del Districte, que és el que disposa de més residències després del
Districte de l’Eixample. Per tant, apunta que el Govern es compromet a demanar al
Consorci de Serveis Socials i a la Generalitat un informe específic amb totes les dades.
El senyor Ortiz dona les gràcies a la consellera per l’acceptació del prec.
D’altra banda, pregunta a la consellera si es pot informar del motiu pel qual el Consorci
Sanitari de Barcelona ha deixat de publicar diàriament les dades de les residències per
districtes com feia fins fa poc.
La senyora D’Addabbo respon que el Govern se n’informarà.
El president indica que hi havia una pregunta del senyor Tony Mateo en aquest punt, però
que, com que no ha fet arribar cap escrit, no la podrà llegir.
S’accepta el prec.
13. Desenvolupament per part del Govern del Districte d’un protocol i calendari
d’actuació per a la desinfecció d’equipaments municipals i espais de la via
pública prioritaris
El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, demana que el Govern del Districte elabori
un protocol amb les mesures de seguretat necessàries i un calendari d’actuació per a la
desinfecció dels equipaments municipals i espais de la via pública prioritaris per evitar el
risc de contagi quan les autoritats corresponents autoritzin el desconfinament progressiu
de la ciutadania.
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El senyor Sergi Perea Marco, conseller de Manteniment de la Via Pública, Infància i
Turisme, respon que el Govern ja està elaborant un pla de restabliment de serveis per
fixar protocols i calendaris per a un desconfinament progressiu, respectant les directrius
de l’Agència de Salut Pública, que és qui el validarà. Informa també que estan treballant
en un pla similar per als centres cívics i casals de gent gran. En aquest sentit, indica que
quan estiguin enllestits els presentaran als grups.
Anuncia que el Govern accepta el prec perquè ja s’està fent el que demana.
El senyor Ortiz dona les gràcies al conseller per l’acceptació del prec.
El president llegeix una pregunta del senyor Francesc Pons Sánchez: «Després de fer
una consulta a l’Ajuntament degut a la falta de neteja de les escales mecàniques del
carrer Telègraf, entre Mare de Déu de Montserrat i carrer Sèrbia, em contesten que “està
en procés de gestió”, però ens agradaria aclarir-ne alguns punts. Les escales mecàniques
es desinfecten cada dos dies, es planifica una altra neteja per millorar l’aspecte general de
l’escala.” Les escales mecàniques de Barcelona tindrien que tenir una empresa que fes el
manteniment de neteja com a les parades d’autobús. La contestació de que les netegen
cada dos dies és mentida. Qui és l’encarregat de netejar-les? Sols cal anar a veure-les, el
seu estat és molt lamentable i que en aquests moments i en aquesta situació no es
desinfectin.»
La regidora del Districte diu al senyor Pons que la resposta que li van donar és correcta, hi
ha una empresa que fa el manteniment d’escales mecàniques i ascensors, de tot el que
és mobilitat vertical de la ciutat. Indica que en el protocol establert durant la crisi, la neteja
s’ha reforçat i que, a més, en la neteja habitual que es fa cada dos dies s’ha utilitzat un
desinfectant similar al lleixiu.
Pel que fa a les escales del carrer Telègraf, respon que revisaran que l’empresa de
manteniment faci la feina tal com està contractada.
S’accepta el prec.
Del Grup Municipal de BxCanvi:
15. Que el Govern del Districte garanteixi les subvencions i altres eines de suport,
per assegurar el manteniment del normal funcionament de les associacions i
entitats, tant socioculturals com també de les associacions i entitats dedicades
al comerç i als eixos comercials
El president llegeix la pregunta formulada pel senyor Lluis Cairell relativa al segon prec de
Barcelona pel Canvi mentre esperen que la senyora Milagros Casas resolgui els
problemes de connexió: «El Ayuntamiento de Horta-Guinardó tiene un importe de 500.000
euros previsto para subvenciones de las entidades de Horta-Guinardó. ¿Al no poder
desarrollar los objetivos al cien por cien, muchas entidades, por el tema del coronavirus,
piensan disminuir el importe de las mismas?»
La regidora del Districte respon que es replantejaran els pressupostos municipals, el PAM
i el PAD, però pensa que les partides adreçades a subvencions no es tocaran, perquè
actualment cal reforçar el comerç, les entitats del tercer sector, les entitats que es
dediquen a la cultura popular, que són el gran valor d’Horta-Guinardó. Per tant, assenyala
que no hi ha previst retallar la partida de 500.000 euros per a subvencions, si no és que
es produeix alguna circumstància que obligui a tornar a repensar el pressupost municipal.
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Afegeix, a més, que l’Ajuntament està fent un esforç per avançar el pagament de les
subvencions.
(Atès que són les vuit del vespre, el Plenari fa una pausa per aplaudir en reconeixement
de l’esforç i la tasca del personal sanitari.)
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, accepta exposar primer el
segon prec presentat pel seu grup, relatiu a les subvencions i diu que el prec va en el
sentit de preguntar si les subvencions per a les associacions i les entitats s’avançaran, i
en cas afirmatiu, si serà pel cent per cent de l’import o només una part, atès que en la
darrera Junta de Portaveus encara s’estava negociant.
La senyora Elena Tarifa Herrero, consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i
Consum Responsable, en primer lloc, fa un agraïment a tot el teixit cívic i associatiu del
Districte, que són una peça clau per fer front a la crisi sanitària i social que pateix el veïnat
d’Horta-Guinardó.
En segon lloc, anuncia que el Govern accepta el prec, perquè la intenció del Districte és
garantir les subvencions i les eines de suport a les entitats i a les associacions. A més,
apunta que informaran de totes les que s’ofereixin des de l’Ajuntament, que segurament
s’incrementaran.
Remarca que no es retallaran els imports de les subvencions ja concedides i que s’està
treballant perquè es puguin abonar al més aviat possible. En aquest sentit, afegeix que les
entitats podran reformular els projectes als quals volen dedicar els diners.
La senyora Casas dona les gràcies al Govern per l’acceptació del prec.
S’accepta el prec.
14. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó, a través de l’Ajuntament de
Barcelona i del Consorci d’Educació, pugui augmentar les beques menjador
escolars fins els 6 € (tal com s’estableix a les bases) per a totes les famílies amb
dret a beques menjador (tant rendes baixes com rendes més baixes). Així totes
les famílies poden disposar d’una targeta moneder de 60 € quinzenals i no
només 40 €, com fins ara.
Que si a través de l'Ajuntament de Barcelona i del Consorci d’Educació,
aquestes dues entitats no poden/no estan disposades a augmentar les beques
menjador fins els 6 €/dia, el Govern del Districte d’Horta-Guinardó dediqui una
part del pressupost del Districte a una subvenció/complement de beca menjador
de 2 €/dia (20 € quinzenals) per complementar les beques menjador mentre no
es reprenguin les classes escolars, i per tant, no estiguin oberts els menjadors
escolars.
Que es tinguin en compte també les opinions, necessitats i solucions
alternatives de tots els agents implicats.
La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa que el seu grup va
proposar a Casa Gran allargar les beques menjador fins a finals d’any i que s’hi poguessin
incorporar noves famílies que en aquests moments sí que compleixen els requisits,
proposta que es va aprovar.
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Així mateix, també demana al Districte que l’import passi de 40 euros quinzenals a 60, és
a dir, a sis euros per dia.
El senyor Pablo Ramos García, conseller d’Educació, Cooperació i Migracions, respon
que no s’accepta el prec perquè el Districte no té competències en matèria de beques ni
pot ingressar els dos euros de diferència que es demana a les targetes menjador.
En aquest sentit, indica que l’Ajuntament, via pressupostos, ha afegit 4 milions i mig a la
partida pressupostària que destina la Generalitat a beques.
Així mateix, admet que no entenen tampoc el criteri de quatre euros per dia de la
Generalitat ni tampoc el sistema de targetes menjador lliurades presencialment, que
pensen que només persegueix el control de tiquets.
D’altra banda, assenyala que el Districte cobreix altres necessitats a les quals no arriba la
Generalitat, per exemple, intenta fer arribar material fungible a les famílies que no en
tenen i cobrir necessitats de la programació d’estiu.
La senyora Casas afirma que el seu grup és conscient que l’Ajuntament de Barcelona no
té competències directament en les beques menjador. Tanmateix, manifesta que 40 euros
cada quinze dies és poc, sobretot tenint en compte que les rendes que poden accedir a
aquestes beques són baixes i molt baixes, i que per això demanaven si a través de
pressupostos del Districte o de l’Ajuntament, i malgrat que és una competència de la
Generalitat, hi havia alguna manera per poder arribar fins als sis euros al dia, que és el
màxim que permet la beca menjador.
El senyor Ramos argumenta que tampoc comparteixen la idea del quatre euros –famílies
que tenien una beca de sis ara en tenen una de quatre–, però reitera que no tenen
manera d’ingressar els dos euros que demana el prec a les targetes menjador.
No s’accepta el prec.
d) Preguntes
No n’hi ha
E) Declaracions institucionals
16. Davant l’epidèmia internacional de la Covid-19
El president llegeix la part declarativa d’aquesta proposta subscrita per tots els grups
municipals:
«El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
»1. Expressar el condol del Consell Plenari del Districte per a totes les víctimes del
coronavirus, al mateix temps que afirma el compromís de sumar-se als actes institucionals
de record quan les condicions sanitàries ho permetin. Mostrem també la nostra solidaritat
amb les víctimes i les seves famílies en senyal de dol i respecte fent que les banderes
onegin a mig pal a la seu del Districte.
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»2. Expressar el suport del Plenari del Districte a totes les persones contagiades, tot
desitjant-los una ràpida recuperació.
»3. Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari, que ha fet un esforç
impressionant per donar resposta mèdica a la pandèmia, com per l’extrema sensibilitat en
l’acompanyament de les persones malaltes. Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els
treballadors i treballadores dedicats a les cures, als serveis essencials, a la seguretat i a la
protecció civil, que han garantit el funcionament de la ciutat i l’acompanyament als més
vulnerables en un condicions especialment difícils.
Fer un agraïment especial per l’esforç demostrat a tots els centres sanitaris del nostre
districte, així com als voluntaris i a les entitats gestores del Centre Esportiu Municipal del
Guinardó i del Poliesportiu Olímpics Vall d’Hebron i a l’Hotel Alimara, que han possibilitat
disposar de dos pavellons de reforç a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i a l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.
Transmetre el nostre reconeixement i agraïment al personal del Districte i de les empreses
concessionàries per la seva tasca durant aquests dies de confinament per tal de mantenir
en funcionament els serveis del nostre territori, com als voluntaris i les voluntàries de
l’Ajuntament i a la ciutadania pel seu esforç en la creació de xarxes de suport social.
»4. Fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració en les
mesures de confinament decretades, atès que s’han demostrat com la manera més
efectiva per evitar la propagació de la Covid-19. I ampliar el reconeixement institucional a
les empreses i centre de recerca, així com a les entitats, associacions i xarxes ciutadanes
de persones voluntàries per la seva participació activa en la lluita contra la pandèmia.
»5. Volem expressar el ferm compromís d’Horta-Guinardó i el seu Consell Municipal per
tal que la ciutat i els barris esdevinguin un dels motors principals de la recuperació
econòmica del país, i que ho farà vetllant per la cohesió social i la sostenibilitat ambiental.
Barcelona és una ciutat feta a si mateixa i sempre ha demostrat la capacitat de renéixer i
construir un futur esperançador per a tota la ciutadania. Els barris d’Horta-Guinardó
aixecats amb les mans i la voluntat de les seves veïnes i veïns cooperaran amb solidaritat
en aquest temps de dificultat.»
Seguidament, el president explica que en aquest torn final de paraules llegirà les
preguntes que s’han rebut a través de l’IRIS i que no corresponen a cap punt de l’ordre
del dia.
Marta Mateo Pereda: «Solicito ampliación de la ruta del bus 39 en la zona Montserrat de
Casanovas hasta el CAP de Horta. Restablecer la antigua ruta. Tal esta situación con el
Covid-19, sería interesante evitar transfers entre líneas.»
Lluis Dupré Raventós: «Al “peatonalitzar” el carrer Canigó ha quedat tancat l’accés al
pàrquing del supermercat Bonpreu. Per a molta gent d’una certa edat de la part de dalt del
districte es el primer supermercat al que podíem accedir amb cotxe per poder carregar els
productes pesants. Es podria donar accés al pàrquing des de Doctor Letamendi?»
Juan Ramon Moya: «Voldria saber quan estava previst firmar les llicències d’obres que fa
dos mesos, en la pàgina de l’Ajuntament, en l’apartat d’estat d’expedients, indica
“signatura”. El tècnic corresponent ja fa dos mesos que va donar el vistiplau. Aquesta
demora pot comportar l’ocupació de la finca per part de tercers. Activant l’obra és una
manera d’activar l’economia de la ciutat. La llicència es va entrar el dia 12 de desembre i
l’expedient és 07-2019LL58305. La pregunta és: Quan es podrà realitzar la signatura d’un
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expedient d’obra major al carrer Albert Llanas 2, que ja està aprovat pel tècnic
d’urbanisme del Districte, per poder començar la reforma? Moltes gràcies.»
Eduard Parera Martínez: «Davant la situació d’emergència climàtica en la que ens trobem
actualment i encara s’ha fet més visible amb la crisi sanitària de la Covid-19, és necessari
canviar el model de mobilitat de la ciutat de Barcelona. Les bicicletes sovint compartim
espai amb cotxes i motos que no respecten els límits, la distància de seguretat, i és per
això que necessitem més carrils bici per circular amb seguretat per Barcelona. El que
reclamem és un carril bici pel túnel de la Rovira que connecti el Baix Guinardó i el Carmel,
així com els barris circumdants. El Districte d’Horta-Guinardó té una xarxa molt escassa
d’infraestructura ciclista i aquesta connexió és molt necessària per a la mobilitat sostenible
d’aquesta zona de Barcelona. Aquest canvi permetria també reduir espai als vehicles
contaminants, ja que actualment ocupen massa espai públic. L’alternativa en bicicleta
entre aquests dos barris amb sortida i entrada del túnel suposen avui en dia fer front a un
desnivell de metres elevat i els ciclistes no tenim alternativa per circular-hi. Teniu previst
fer un carril bici pel túnel de la Rovira? Teniu previst fer un grup de treball per estudiar la
proposta?
»L’actual situació de la Covid-19 agreuja la situació de crisi a les administracions
públiques i sobretot als ajuntaments. Barcelona no n’és excepció i també en pateix les
conseqüències. Preveient que els ingressos per a l’Ajuntament i per al Districte d’HortaGuinardó que hi pot haver en un futur són més escassos i per evitar la resposta sobre que
no hi ha diners per aplicar mesures urgents per a augmentar i millorar la mobilitat
sostenible em pregunto: Quines mesures preveieu fer per trobar finançament per
desenvolupar mesures a la mobilitat sostenible? Us heu plantejat augmentar el preu de
les zones verda i blava i destinar-ho a la pacificació de carrers al Districte d’HortaGuinardó i la planificació de carril bici al passeig Maragall i al túnel de la Rovira? La
mesura de baixar motos de les voreres a la calçada anirà acompanyada d’un pagament
d’aquests vehicles que ocupen espai públic?»
Genís Precioso Puig: «Alguns veïns estem preocupats per no poder caminar per les
voreres i garantir el distanciament correcte degut a les motos estacionades a les voreres.
Es farà alguna acció per garantir la mobilitat dels vianants? Jo em desplaço també en
bicicleta i voldria saber si es farà un carril bici o bé alguna acció d’urbanisme tàctic al
passeig Maragall per facilitar l’ús de la bici. Gràcies.»
Daniel Ramírez Bedmar: «Quin pla teniu per a la plaga de coloms que tenim al Baix
Guinardó, la gent, reincident, que li dóna de menjar i les comunitats de veïns que no fan
res per netejar i prendre mesures sobre aquesta plaga i afecta les altres comunitats de
veïns, com la meva, que sí que pren mesures i gasta molts diners en això?»
Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells: «Quina afectació té/tindrà la Covid-19
pel que fa a les obres pendents d’iniciar o continuar: Olvan, entorns de Can Soler, Pèrgola
de la Ronda de Dalt, estacionament provisional al dipòsit d’Agbar, el carrer Saldes, etc.?
Com es troben les negociacions o la recerca del local del grup de joves del barri? Quan
està previst que la normalitat torni als serveis de neteja de parcs i jardins? Com ha afectat
o afectarà la Covid-19 el Pla d’acció del districte i al Pla d’actuació municipal dels nostres
barris?»
Alfons Tiñena Pla: «Per quan està previst habilitar un espai segur de circulació de
bicicletes al passeig de Maragall? La circulació de bicicletes és notablement alta i,
actualment, no hi ha cap segregació amb els vianants –per aquelles bicicletes que
circulen irregularment per les voreres– ni amb els vehicles –per les que circulen per la
calçada, amb el perill afegit de l’incivisme de molts conductors que es pensen que
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aquesta via és una autopista. Sabeu perfectament que el passeig de Maragall és una via
d’accés per a les bicicletes que accedeixen a Collserola i que és utilitzada per un gran
nombre creixent de persones. Gràcies.»
Manuel Conde Garcia: «Señora regidora de Movilidad, tal como se acordó por el Gobierno
en la orden SND/380/2020, de 30 de abril de 2020, publicada en el BOE en fecha 1 de
mayo de 2020, con efecto el 2 de mayo del mismo año a partir de las 00.00 h, por la cual
se permite la actividad física –paseos y cualquier deporte individual no profesional– en la
franja horaria de 6 a 10 horas de la mañana, dado que los parques y jardines del distrito
como Doctor Pla i Armengol, jardines de Can Fargues y el parque de las Aguas, y dado
que su apertura es a las 10 de la mañana, en vista de lo expuesto, hago la siguiente
propuesta: Que se adopte como medida excepcional para que los parques y jardines
mencionados se adapten a la franja horaria determinada en la orden reseñada de 6 a 10
horas durante el estado de alarma y sus prórrogas. Propuesta con el fin de
descongestionar calles y aceras por la acumulación de personas.»
Borja Agustí Valle: «M’agradaria preguntar si al Districte d’Horta Guinardó es preveu la
instauració de carrils bici unidireccionals per fomentar la mobilitat sostenible i el
desconfinament segur, així com la reducció de la contaminació, sobretot en grans vies,
com passeig Maragall, el carrer Tajo o el túnel de la Rovira. Moltes gràcies.»
Pere Medina Martí: «Bona tarda. Està prevista la implantació d’un carril bici a curt termini
al passeig Maragall? Es podria estudiar instal·lar un carril bici al túnel de la Rovira, com
han fet altres ciutats europees.
Andrés Lite: «El veïns de la Vall d’Hebron i Montbau quan volem anar al centre de
Barcelona en bici veiem que quan s’acaba el carril bici d’Esteve Terrades no hi ha manera
de seguir circulant direcció al centre de la ciutat amb un mínim de seguretat. Teniu previst
donar continuïtat a l’actual carril bici direcció al centre de Barcelona? Si es possible, a la
resposta indiqueu el calendari previst per a aquesta intervenció.
»Teniu previst fer un conveni amb els aparcaments Saba del centre de la ciutat per poder
aparcar les bicicletes elèctriques particulars en las mateixes condicions que avui en dia es
fa en els aparcaments de BSM –espais específics, seguretat, taquilles, preus raonables–?
Si de veritat es vol apostar per aquest medi de transport, aquesta mesura és necessària,
ja que aquests aparcaments són més cèntrics que els de BSM.»
Andreu Bernadàs: «La Comissió de Festes de la Taxonera, en la reunió feta el dimarts 5
de maig, i davant les favorables indicacions fetes pel Govern central en relació amb les
festes populars, es reitera en la petició ja feta al Districte de fer els actes de la Festa Major
de la Taxonera - Mas Falcó - Penitents els pròxims dies 23, 24, 25 i 26 de juliol,
lògicament, complint els paràmetres sanitaris i legals que estiguin en vigor en aquestes
dates. Quan podreu donar-nos el vistiplau del Districte per poder presentar el projecte?»
La regidora del Districte respon, en primer lloc, respecte a canviar l’intercanviador de
connexió del bus 39, que és un intercanvi que es pot fer a la mateixa parada i dona
obertura a molts més llocs que abans sense la xarxa ortogonal. Tanmateix, indica que de
seguida que es pugui es convocarà la reunió de mobilitat que es va haver de suspendre i
s’explicarà les reestructuracions previstes d’algunes xarxes de bus i s’intentarà donar
resposta a aquesta petició.
Quant al pàrquing del Bonpreu i l’entrada per un altre carrer, assenyala que el Govern
s’està plantejant algun canvi no tant perquè no hi hagi problemes per accedir al pàrquing,
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sinó perquè no hi hagi problemes per als vianants, atès que constantment hi entren
cotxes.
Pel que fa al tema de la llicència d’obres majors entrada el mes de desembre, respon que
els processos de signatures i de procediments administratius no urgents o no vinculats a
la Covid-19 s’han aturat i que de seguida que es reprengui l’activitat habitual es
comunicarà la resolució. Es compromet que sigui de les primeres llicències que es
treballin.
Seguidament, apunta que la taula de mobilitat és el lloc per plantejar les qüestions
vinculades a carrils bici. Així mateix, informa que tant al túnel de la Rovira com al passeig
Maragall hi ha un problema de velocitat dels cotxes, per tant, que el que cal fer primer és
pacificar la zona. En aquest sentit, anuncia que a l’estiu hi haurà un control de radar al
túnel de la Rovira per vigilar que es respecti la velocitat permesa i que, a més, en principi
hi ha ja aprovada la inversió per remodelar el túnel de la Rovira, amb dues propostes: fer
carril bici o fer carril bus. Opina que seria millor fer un carril bus i fer compatible l’ús de la
bicicleta amb els cotxes privats amb una zona trenta.
Al passegi Maragall exposa que el conflicte és si afavorir el transport públic o el carril bici,
atès que l’amplada del carrer no permet fer els dos carrils. Explica que, malgrat que pensa
que cal potenciar la bicicleta, apostaria per fer una zona trenta i respectar el carril bus,
que és el mitjà de transport que utilitzen els veïns i veïnes majoritàriament.
D’altra banda, pel que fa a la zona blava indica que s’han suspès les multes i que encara
no s’ha decidit quan es tornaran a activar, però que quan es faci s’aplicaran les tarifes
actualitzades del 2020, que s’han incrementat de manera important.
Així mateix, assenyala que, tal com indica la mesura de govern de mobilitat aprovada en
el Plenari anterior, s’accelerarà el procés de pintar zones verdes en barris de la ciutat per
facilitar l’aparcament al veïnat.
Respecte a la plaga de coloms, manifesta que estan mediant amb el veïnat i intentaran
que es resolgui el problema al més aviat possible.
Quant a les preguntes de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, comenta que
les obres dels entorns de Can Soler tiren endavant; la pèrgola de la ronda de Dalt no es
podrà fer a la primavera i es farà al segon semestre de l’any; que l’estacionament
provisional al dipòsit d’Agbar, al carrer Saldes, es podrà fer amb pressupost del Districte;
que l’actuació del carrer Olvan no es podrà dur a terme en el termini previst perquè la crisi
del Covid va aturar-ne l’adjudicació; que s’està treballant en la recerca d’un local per als
grups de joves i en un projecte, conjuntament amb la consellera de Joventut, amb el
conseller de Districte i amb els grups de joves, per establir les activitats del local. Així
mateix, respon que s’està recuperant la normalitat en la neteja, que la setmana següent
s’incrementarà i s’obriran els punts verds del Districte. Respecte als efectes sobre el PAM
i el PAD, argumenta que s’estan analitzant els ingressos, també els ajuts que vindran, i en
funció de tot això, s’estan treballant diferents escenaris pressupostaris possibles per al
2020 amb tots els grups.
Quant a l’obertura dels parcs, diu que hi ha un circuit d’obertura, que és un tema que s’ha
parlat al Cecopal, el comitè de coordinació d’emergències, i que des de Parcs i Jardins
s’està estudiant una proposta per veure si es poden introduir alguns canvis en els circuits
per poder obrir els parcs.
Després, contesta que el tema del carril bici de Vallcarca correspon al Districte de Gràcia.
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Seguidament, apunta que el conveni d’aparcament de bicicletes és una molt bona
proposta que tindran en compte i tiraran endavant.
Pel que fa a la festa major de la Teixonera, respon que, segons l’actual normativa general
de ciutat i tal com estan planificades les fases de desescalada, no es podrà celebrar el
juliol. En aquest sentit, comenta que s’intentarà concentrar les festes majors que no
s’hagin pogut fer a l’octubre, novembre i desembre i amb un format més petit.
El president agraeix la feina de les persones que treballen per atendre la ciutadania,
seguidament, recorda les persones mortes per culpa de la pandèmia i mostra el seu
suport també a totes les persones que estan passant la Covid-19.

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20.36 h.

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

