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ACORDS SESSIÓ ORDINÀRIA 13.3.17 
 
 

 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2016. 
 

PART INFORMATIVA 

 
Cartipàs 

 Donar compte del decret d’Alcaldia de 12 de gener de 2017 de nomenament de la 
Sra. Lina Huélamo Soriano com a membre del Consell Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 14 de febrer de 
2017. 
 

 QUEDAR ASSABENTAT de la comunicació de les resolucions incloses en el 
despatx d'ofici. 
 

 QUEDAR ASSABENTAT de l’informe de la regidora del Districte. 
 

 QUEDAR ASSABENTAT de la Mesura de Govern: “Sobre el Pla de Barris”. 
 
 
 

PART DECISÒRIA 
 
Propostes d’acord. 

 “ INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) 
de la Carta de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la qualificació com a vial 
del passatge Arc de Sant Martí, al districte d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal. “ 

 
S’APROVA per unanimitat. 

 

 “ INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) 
de la Carta de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la 
titularitat, tipus i ordenació de l’equipament situat a la parcel·la del carrer Segle XX, 
núms. 16-18, per a la nova ubicació de la residència Baró, promogut per 
Residències Geriàtriques Segle XX.” 

 

S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-
CP, GMDDemòcrata, GMDCs, GMDERC-AM, GMDPP i el vot en contra de GMDCUP-
PA. 
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 “ INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) 
de la Carta de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació de l'equipament situat al carrer Llobregós 107-113, d’iniciativa municipal”. 

S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i 
l’abstenció de GMDDemòcrata, GMDCs, GMDERC-AM, GMDPP i GMDCUP-PA. 
 

 “ INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta sobre la nova denominació de 
“Mercat Vall d’Hebron-Teixonera“ a l’actual “Mercat de la Vall d’Hebron”. 

S’APROVA per unanimitat.  
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal demòcrata 
 

 Implementació del projecte Radars als barris del districte que encara no el tenen  
 
S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDDemòcrata, GMDCs, 
GMDERC-AM, GMDPP i GMDCUP-PA i amb l’abstenció de GMDBComú-E i 
GMDPSC-CP. 
 
 
Del grup municipal de Cs 

 

 Pla de millora de l’enllumenat públic 

 
S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDDemòcrata, GMDCs, 
GMDERC-AM, GMDPP i amb l’abstenció de GMDBComú-E i GMDPSC-CP i en contra 
de GMDCUP-PA 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

 Actuacions de millora del comerç de proximitat  
 
S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-
CP, GMDDemòcrata, GMDCs, GMDERC-AM, GMDPP i l’abstenció de GMDCUP-PA. 
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Del grup municipal del PP 
 

 Construcció d’equipaments al barri de la Vall d’Hebron 
 
S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDDemòcrata, GMDCs, 
GMDPP i amb l’abstenció GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM i en contra de 
GMDCUP-PA. 
 
 
Del grup municipal de la CUP-PA 
 

 Eina de control sobre els efectes i compliment del PEUAT 
 

S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDDemòcrata, GMDERC-
AM, GMDPP, GMDCUP-PA, l’abstenció GMDBComú-E, GMDPSC-CP i en contra 
GMDCs. 
 
 
Declaracions institucionals. 
 

 8 de març, Dia Internacional de la Dona 
 
“1. Reconèixer la lluita històrica feminista i dels moviments de dones que durant 
dècades han teixit aliances transversals per al reconeixement mutu, l’apoderament de 
les dones i la justícia de gènere, avui encara present al nostre Districte i a la ciutat de 
Barcelona. 
2. Continuar exigint als poders públics una reacció immediata perquè el Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere sigui una prioritat. 
3. Refermar el rebuig davant de qualsevol acte o acció de discriminació per qüestió de 
gènere i/o d’orientació sexual. 
4. Seguir treballant per tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar perquè totes les persones tenen dret a gaudir de temps de lleure i 
participació en igualtat de condicions. 
5. Vetllar perquè les lleis i normes d’igualtat de gènere siguin respectades i garantides 
incorporant-les en tots els espais (polítiques, contractacions, pressupostos, 
subvencions...) del Districte d’Horta-Guinardó i de l’Ajuntament de Barcelona. 
6. Vetllar perquè les empreses i organitzacions del Districte i la ciutat garanteixin el 
compliment de les lleis i normes que garanteixen la igualtat de gènere i la igualtat de 
drets de les dones i homes de la seva plantilla i direcció. 
7. Garantir la coeducació, dins la legalitat, en tots els espais educatius formals i 
informals del Districte. 
8. Realitzar campanyes als centres escolars dirigides al jovent per evitar que se 
segueixin reproduint rols estereotipats de gènere. 
9. Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per promoure l’apoderament de les dones. 
10. Defensar els drets i l’accés a la salut sexual i reproductiva de les dones i garantir la 
informació necessària per a què totes puguin exercir el dret legal al seu propi cos. 
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11. Impulsar que la construcció dels nostres barris i el seu espai públic inclogui sempre 
la perspectiva de gènere i per tant tingui en compte les necessitats de dones i homes . 
12. Afirmar el nostre compromís amb les necessitats i el dret a la cura de la ciutadania 
al llarg dels diferents cicles de vida i fomentar que aquesta sigui compartida amb 
equitat i coresponsabilitat per homes i dones així com per l’administració i la societat. 
13. Refermar el compromís del nostre districte contra les violències masclistes i les 
agressions sexistes, treballant en comú les propostes positives generades des de les 
entitats i col·lectius i les dones del districte i de la ciutat com, per exemple, recolzant i 
augmentant als barris la tasca de conscienciació i divulgació que s’està fent durant les 
Festes Majors amb la campanya “Barcelona antimasclista”. 
14. Prohibir qualsevol tipus de publicitat sexista en elements i mitjans públics propietat 
de l’Ajuntament de Barcelona o aquells on l’Ajuntament hi participi (tanques 
publicitàries, parades d’autobús, etc.) distingint així la ciutat de Barcelona com a Ciutat 
lliure de publicitat masclista.” 
 

 “ No a l’autobús de HazteOir” 
 

“ El Districte d’Horta-Guinardó: 
 

“ Demana a les institucions pertinents que emprenguin les accions necessàries per 
evitar que aquest tipus de campanyes arribin als carrers, i encara menys, a les escoles 
catalanes actuant d’ofici quan existeixin indicis de vulneració de drets i assegurin el 
desplegament de mesures i accions contra la lgtfòbia. Així mateix, demana a la 
Generalitat de Catalunya que s’esmeri en els treballs de desplegament de la Llei 
contra la LGTBfòbia que exigeixen les circumstàncies socials per vetllar pels drets de 
les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. 
 
Reclama al Govern de l’Estat que retiri la condició “d’entitat d’utilitat pública” concedida 
a “HazteOir” pel Ministeri de l’Interior. 
 
I declara a l’organització HazteOir “Non Grata” al districte d’Horta-Guinardó.” 
 
 


