
Acta del Consell de Barri d’Horta 

Data: 11 de març de 2020 

Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis 

Composició de la taula: Victor Valls, Conseller de barri; Roser Vallhonesta, 
vicepresidenta del Consell de barri i  Eduard Vicente, Gerent del Districte. 

Persones assistents: 41 

En:tats:  Coordinadora d’EnEtats d’Horta, Associació de Veïns i Veïnes d’Horta, Lluïsos 
d’Horta, L’Eix del Mal, Federació de Comerç  Cor d’Horta.  

Grups polí:cs representats: GMDBComú, GMDPSC, GMDCs, GMDERC, GMD JuntsxCat 

Ordre del dia 
1. Breu informació i retorn d’actuacions des del darrer Consell de Barri 
2. Votació i formalització de la Comissió de seguiment del Consell de Barri 
3. Debat parEcipaEu sobre el Programa d’Actuació de Districte i els Pressupostos 

ParEcipaEus 

El conseller de Barri, Victor Valls, obre la sessió i dona la benvinguda als assistents. 
Fa referència a la situació sanitària que es viu. Informa de les mesures que l’Ajuntament 
de Barcelona ha pres fins a dia d’avui, i de les que emprendrà a parEr de l’endemà. Fa 
esment a les orientacions que s’hauran de seguir en relació a reduir l’acEvitat i quedar-
se a casa.  
Presenta a les persones de la taula i excusa a la regidora, que per moEus de salut no ha 
pogut estar present. Explica ordre del dia. 

1. Retorn dels temes pendents de l’anterior consell de barri  

-Superilla d’Horta: S’explica la fase pendent  d’implantació. En aquesta fase s’inclou el 
canvi de senEt de l’úlEm tram dels carrers Campoamor i Eduard Toda, actuació 
relacionada amb la sorEda de vehicles, amb l’objecEu de pacificar la zona, la qual cosa 
també permetrà pacificar zones d’entorns escolars.  
Es fa esment a la semaforització. 
Reubicació de contenidors: S’informa sobre la reubicació de contenidors, es fa 
referència específica al c/ Feliu i Codina.  

-S’està treballant, a peEció de l’Associació de Veïns i Veïnes, fer una nova mirada al Pla 
d’Usos actual de les zones de restauració i bars. La idea és pacificar durant els vespres i 



nits, zones com la Pl. Eivissa i Santes Creus. De fet hi ha hagut reunions amb veïns i 
veïnes de l’àmbit de Santes Creus, que han demanat mesures de contenció als usos de 
la plaça. 

-Recollida d’escombraries porta a porta: S’informa que s’ha estat estudiant la 
implantació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta. En altres barris s’ha 
posat en marxa i està donant molt bons resultats pel que fa a la recollida selecEva i 
comoditat del veïnat. Neteja ha de presentar a Districte com vol implementar-ho, 
quines serien les fases. S’anirà parlant amb les enEtats veïnals i de comerç, i amb la 
comissió de seguiment, amb la idea de presentar-ho el proper Consell de barri. 

2. Votació i formalització de la comissió de seguiment del consell de barri 
Es procedeix a la votació i consEtució de la Comissió de seguiment, formada per les  
candidatures rebudes des de l’anterior Consell de barri a través de la plataforma 
decidim.barcelona.  
Amb 26 vots a favor, 0 en contra i 0 en blanc, la Comissió de seguiment del Consell de 
barri d’Horta queda formada per l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta, l’Associació de 
Concessionaris Mercat d’Horta i la Federació de Comerç Cor d’Horta; i Rosa Graell 
Ferrer, Sonia Casas Rodríguez, Tomás Corvo Pacheco, Josep M. Saurí Campanyà, 
Rodrigo Reyero García, Salvador Casals Gausachs, a etol individual. També formen part 
de la comissió els representants del Grups políEcs i tècnics municipals. 

3. Presentació del programa d’actuació del districte i dels pressupostos par:cipa:us 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost parEcipaEu en el que la 
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es desEnaran 75 milions per a la realització 
de projectes d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost parEcipaEu al 
Districte de d’Horta-Guinardó és de 8 milions d’euros.  

En la present sessió de debat s’inicia aquest procés parEcipaEu valorant les propostes 
que presenta inicialment el Districte d’Horta Guinardó al PAD (Programa d’Actuació de 
Districte) en l’àmbit objecte del Consell .  1

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lecEu en grup. La ciutadania, 
a través d’una dinamització, valora, delibera i esmena les propostes del PAD 
presentades per l’equip de Govern i en presenta de noves perquè siguin estudiades pel 
govern de Districte; en la pròpia dinàmica es contempla també la possibilitat de definir 
i presentar projectes d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos 
parEcipaEus”. 

 Veure documents adjunts1
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Per a més informació del procés parEcipaEu i per fer seguiment de les propostes i 
projectes sorgides de la sessió es pot consultar: hops://www.decidim.barcelona/  

La sessió ha Engut el següent desenvolupament: 

-Presentació de la sessió a càrrec del Conseller de barri de La Clota, Víctor Valls. 

-Explicació del procés de parEcipació del PAM i els pressupostos parEcipaEus a càrrec 
de la tècnica de Democràcia AcEva, Elena Maren. 

-S’habiliten 2 grups de debat ciutadà dinamitzats per l’equip tècnic de Quòrum. Cada 
grup de debat ciutadà treballa els mateixos conEnguts: esmenes i propostes noves del 
PAD / projectes ciutadans pels pressupostos parEcipaEus. 

-Finalment es fa una posada en comú, en plenari, on l’equip de Quòrum, empresa 
dinamitzadora,  explica les aportacions ciutadanes recollides de cada grup de debat. 

-Durant la sessió es generen diferents debats ciutadans i es recullen un total de 6 
propostes sobre el PAD i 7 projectes d’inversió dels pressupostos parEcipaEus. 
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4. Propostes (PAM/PAD) realitzades durant la trobada 

Títol de la proposta Descripció de la proposta

3. Projecte de la Superilla Horta: 
c/. Eduard Toda; Chapí i canvis 
de senEt. Millores de trànsit per 
opEmitzar el funcionament de la 
superilla d'Horta + campanya 
informaEva i de sensibilització 
ciutadana

Hi ha un ampli consens en la proposta d’acompanyar les 
millores del projecte de la Superilla d’Horta amb una 
campanya informaEva i de sensibilització ciutadana per 
tal de fer-ne un bon ús d’aquest espai.

NOVA. Aparcaments zona 
Complex EsporEu Municipal 
d’Horta 

Fer aparcaments als voltants del Complex EsporEu 
Municipal o subterranis per tal de donar solució a la 
necessitat d’aparcament  

NOVA. Centre de dia públic de 
gent gran a Horta 

El barri no  compta amb cap centre de dia públic per a la 
gent gran. Hi ha molta gent gran que ha de marxar del 
barri per poder accedir a aquests equipaments.   

NOVA. Residència de gent gran 
pública a Horta

El barri no compta amb cap residència de Etularitat 
pública per a la gent gran. Hi ha molta gent gran que ha 
de marxar del barri per poder accedir a aquests 
equipaments.   

NOVA. Seguretat i convivència a 
les comunitats de veïns i veïnes 
d’Horta

Hi ha un problema d’ocupació d’uns locals al barri 
d’Horta, propietat del Banc de Sabadell, que esta causant 
problemes de convivència als edificis annexes. Els i les 
veïnes estan paEnt amenaces i tenen sensació de 
inseguretat pels conflictes que estan ocasionant els 
ocupants del local. Ja han hagut de trucar varies vegades 
a la policia per baralles entre els propis ocupants del 
local.

NOVA.  Campanya informaEva  i 
agents cívics per conscienciar als 
i les propietàries de gossos sobre 
la corrosió dels orins en tanques, 
baranes i portes dels habitatges.

Es posa com a exemple el carrer Coïmbra 17-31 on hi ha 
una barana a la qual se li ha de renovar cada any els 
suports perquè es fan malbé degut a la corrosió soferta 
pels pipis dels gossos. No existeix una consciencia dels 
propietaris de les conseqüències que té el no netejar amb 
aigua el pipi dels gossos. Es proposa que l’Ajuntament 
impulsi una campanya informaEva i de conscienciació 
específica sobre aquesta problemàEca a propietaris de 
gossos i amb la parEcipació d’agents cívics que reforcin la 
campanya.

NOVA. Millorar l’arbrat del 
carrers

Posar arbrat al carrer Eduard Toda

Total de propostes realitzades    6
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5. Projectes d'inversió (pressupostos par:cipa:us) realitzats durant la trobada  2

Títo del projecte 

Títol del projecte Descripció del projecte

Ascensor de c/ Torrent Can 
Mariner a c/ Feliu i Codina

Posar un ascensor i també una rampa alternaEva per si 
l’ascensor no funciona correctament.  

Escala Mecànica C/Vila i Rosell Millorar l’accessibilitat i la mobilitat en general afavorint 
l’accés al Col·legi Inmaculada Concepció. Amb aquest 
ascensor es vol crear un punt neuràlgic connectant el 
Casal de la Gent Gran la piscina municipal, les escoles, el 
centre cívic i el local de la Parròquia (Lluïsos d’Horta). 

Actuació per combatre el 
vandalisme a l´escola Pau Casals

SubsEtuir la tanca existent per una de més alta per tal 
d’evitar el vandalisme que pateix l’escola habitualment. 

Arranjament de voreres i millora 
de l’accessibilitat als carrers 
Salses i Torrent de Can Mariné. 

L’estat de les voreres  del C/Salses i C/Torrent de Can 
Mariné estan en  mol malt estat i dificulta molt 
l’accessibilitat per aquests carrers de persones amb 
mobilitat reduïda. Es proposa arranjar, fer més amples les 
voreres i garanEr l’accessibilitat pels carrers de les 
persones amb mobilitat reduïda.

Arranjament de voreres, 
eliminació dels pals i 
soterrament del cables als 
carrers Venècia, Sant Gaudenci i 
Lloret

Les voreres del C/ Venècia, C/Sant Gaudenci i C/Lloret 
estan en mal estat i és prioritari una intervenció 
urbanísEca per arranjar-les. Aprofitant la intervenció es 
proposa eliminar els pals i soterrar els cables de serveis ja 
que dificulten la mobilitat del vianant i l’accessibilitat de 
persones amb mobilitat reduïda per aquests tres carrers.

Dignificar l’espai verd i l’entorn 
de les escales del C/Torrent de 
Can Mariner (escales de Fabra i 
Puig)

Netejar i condicionar l’espai verd que hi ha a les escales 
del C/Torrent de Can Mariner ja que està molt abandonat 
i desmillorat. ReErar el passadís metàl·lic que porta a 
l’escala que causa molt de soroll i molèsEes acúsEques als 
veïns.

Piscina d’esEu al CEM Horta. Al CEM d’Horta hi ha un solàrium amb una piscina a mig 
construir. Es proposa acabar de construir la piscina i 
habilitar aquest espai com a piscina d’esEu a l’aire lliure. 
Actualment els veïns i veïnes d’Horta han de desplaçar-se 
per banyar-se al esEu, ja que no hi ha piscina descoberta 
al barri.

Total de projectes realitzats    7
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6. Intervencions del torn obert de paraula 
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Intervenció Resposta

Albert Anton: Demana solució a que els 
cotxes pugen a les voreres per circular als 
carrers Sant Tomàs i Consorts Sans Bernet, 
i a que no vagin ràpid. 

Respon el conseller de barri. 
Es recull la demanda. Es portarà tema a la 
taula amb Guàrdia Urbana.

Tomás Calvo: Sol·licita que hi hagi 
seguretat vial als carrers Sant Tomàs i 
Fulton. Les furgonetes pugen a les 
voreres. 

Es recull la demanda. Es portarà tema a la 
taula amb Guàrdia Urbana.

CrisEna Andreu: Ocupació al local del C/ 
Mare Alsina, 27-29. Diu que han arribat 
persones a ocupar el local, la majoria 
venen de l’ocupació que havia al local del 
C/Salses, i s’han generat problemes de 
convivència, han anat Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra. Han parlat amb 
tècnica de prevenció de Districte. 

S’està fent seguiment de la situació.  
S’està actuant per resoldre temes de 
convivència. 
S’ha de mirar també situació de vulnerabi-
litat de les persones que hi viuen, i en quines 
condicions estan vivint. 
Se li ha reclamat al propietari que faci ús del 
seu dret a denunciar, sinó és molt diycil 
actuar per part de l’administració.  
El gerent, Eduard Vicent, diu que s’ha parlat 
fa dos  dies amb Solvia, que és la propietària, 
han comunicat que ja tenen sentencia 
judicial de llançament, però encara no hi ha 
data.

Carme, veïna del C/ Salses: Diu que al 
principi de l’ocupació del C/ Salses no hi 
havia problemes. Creu que s’ha de resol-
dre tema d’habitatge. L’Ajuntament no té 
diners per tot, se li ha de demanar a la 
Generalitat que faci pisos públics i que 
s’acompanyi a les persones rodamons, 
s’ha d’actuar perquè no hi hagi gent al 
carrer o sinó el tema no es resoldrà  



7. Fotografia del plafó de valoració de la trobada 
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