
 

ACORDS SESSIÓ ORDINÀRIA 14.12.17 

 
 
 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2017. 

PART INFORMATIVA 

 
Cartipàs 

 Donar compte de la resolució de la Regidora del Districte de 27 de novembre de 2017 de 
2017 de cessament de membres de la Comissió de Govern del Districte d’Horta-Guinardó 
de les conselleres Sres. Núria Galán Orriols i Núria Carmona Cardoso del GMPSC-CP  
 

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

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

 
Propostes d’acord. 

 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la 
Carta municipal i 10.6.g de les Normes reguladores de funcionament dels districtes, el 

Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 i aprovar inicialment la 
distribució dels capítols II, IV i VI del Pressupost del Districte 2018. 

 
S’INFORMA DESFAVORABLEMENT amb el vot en contra dels grups de GMDPDeCAT-Unió-
Demòcrates, GMDC’s i GMDPP, l’abstenció de GMDERC-AM i GMDPSC-CP i el vot favorable de 
GMDBComú. 
 

 
 APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments 

cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2018; i sotmetre-la a l’aprovació de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament 

 
S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E, l’abstenció de 
GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDERC-AM, GMDPSC-CP, i en contra GMDPP. 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 

Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal Demòcrata 
 
 Dotar al Districte d’un pressupost suficient per realitzar les inversions necessàries i 

desenvolupar millores d’accessibilitat, reurbanització, equipaments públics, protecció de 

patrimoni i millora del teixit comercial dels barris. 

 

S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM, i l’abstenció de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDPP. 
 
  



 

Del grup municipal de Cs 

 
 Impuls durant el 2018 de polítiques de desenvolupaments de l’associacionisme en tots els 

barris i en tots els àmbits del 3r sector, en col·laboració amb Torre Jussana i amb la resta 

del teixit associatiu del Districte. 

 
S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-
Demòcrates, GMDC’s i l’abstenció de GMDERC-AM, i l’abstenció de GMDPSC-CP i GMDPP. 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 
 Instar al govern del Districte a intensificar les accions i negociacions pertinents per a 

garantir que el bloc de Pl. Eivissa, 17 segueixi sent seu del CJD7 i de la resta d’entitats i 

associacions que actualment fan ús. 

S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-
Demòcrates, GMDC’s, GMDERC-AM i de GMDPSC-CP i l’abstenció de GMDPP. 
 

Del grup municipal del PSC 
 
 Presentació d’un informe sobre situació actual i solucions viables en el comerç de St. 

Genís. Comunicació de la diagnosi a la comissió d’urbanisme, taula de comerç, etc  i 

assegurar la seva utilitat i trasllat en altres barris. 

S’APROVA per unanimitat. 

Del grup municipal del PP 
 

 Pla per a la construcció d’aparcaments al Districte, especialment a les zones on 
l’aparcament en superfície s’ha vist reduït. 

 

S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDPP i en contra de GMDBComú-E i GMDERC-AM i l’abstenció de GMDPSC-CP amb 
el vot de desempat del President segons l’article 86.3 del ROM. 
 

 
Declaracions institucionals. 
 
 Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, per 

unanimitat. 
 
“El Plenari del Consell del Districte d’Horta Guinardó acorda: 

 
1er. Manifestar el rebuig i la condemna a qualsevol forma de violència masclista que 
s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una greu vulneració dels drets 
humans fonamentals. 
2on. Declarar el compromís i mantenir els acords subscrits d’aquest plenari en el combat per 
l’eliminació de la violència vers les dones i encoratjar a tota la societat a mostrar tolerància 

zero envers qualsevol manifestació de violència. 
3er. Reconèixer i reivindicar la gran tasca dels moviments feministes i afavorir les iniciatives 
de lluita contra la violència vers les dones en particular de les entitats, grups de dones i del 
Consell de Dones del Districte.   
4rt. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a  
 I. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
 ciutadania, de forma especial als centres d’educació per adolescents i joventut 

 II. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de 
 violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents 
 implicats i les entitats de dones. 



III. implicar-se en la promoció d’un Gran Pacte Català per l’eliminació de totes les 

formes de violència vers les dones que vetlli pel desenvolupament de les lleis 

existents. 

 
5è. Elevar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona perquè  
 

I. insti a la Generalitat de Catalunya a desplegar les lleis catalanes (la Llei del Dret de les 

Dones a eradicar la violència masclista; la Llei de mesures de protecció integral contra 

la violència de gènere i la Llei d’Igualtat catalana) aplicant recursos, serveis i 

pressupost necessaris 

II. insti al Govern d’Espanya a donar compliment al compromís econòmic del Pacte d’Estat 

Contra la Violència de Gènere, a superar la suspensió dels articles suprimits pel TC de 

la llei catalana d’igualtat efectiva entre dones i homes, i a vetllar pel manteniment dels 

jutjats VIDO. “ 

 

 
 Amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat, per unanimitat. 

 
“I. Avui que ens avancem en la celebració de la nostra diada, el Consell de Persones amb 
Discapacitat volem recordar que la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat, aprovada per Nacions Unides, obliga als Estats i promoure, protegir i 

assegurar el gaudi ple i condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals 
per a totes les persones amb discapacitat, i promocionar el respecte a la seva dignitat 
inherent. 
 
II. Reclamem que es segueixi treballant per la inclusió social i laboral de les persones amb 
discapacitat, en un marc normatiu de sostenibilitat, normalitat i eficiència, perquè puguem 
millorar la nostra autonomia personal i qualitat de vida, amb els suports necessaris, per a 

disposar de les mateixes oportunitats en igualtat. 
 
III Que s’adoptin les mesures pertinents perquè les persones amb diversitat puguem 
desenvolupar i utilitzar el nostre potencial creatiu, artístic i intel·lectual per a l’enriquiment 
del nostre districte i la nostra ciutat. 
 

IV. Que s’aprofundeixi en la millora de l’habitabilitat urbana i social a través del disseny i 

compliment de les normatives d’accessibilitat dels nostres espais, serveis, transports i 
entorns. 
 
V. Que es desenvolupin i ampliïn els programes i serveis d’autonomia personal i de vida 
independent, de promoció i coneixement adequat de la salut mental per lluitar contra 
l’estigma, d’educació inclusiva i escola per tothom, de manteniment i viabilitat dels CET’s i de 

totes les mesures per garantir en igualtat els nostres drets i llibertats fonamentals. 
 
VI Que es reconegui el valor de les contribucions que aportem les persones amb discapacitat 
al benestar general i a la cohesió social i la tasca que les entitats, associacions i famílies 
duem a terme al nostre districte i a la nostra ciutat. “ 
 
 

 


