Districte d'Horta-Guinardó
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Serveis Generals
c/ Lepant, 387
08024 Barcelona

Acords sessió ordinària 05.03.20


Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2019

Part informativa


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 de Declaració emergència climàtica

Part decisoria


“Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el
Pla especial Urbanístic de la zona d’equipaments esportius de Torrent de Melis, promogut per l’Institut
Barcelona Esports (IBE)”

S’aprova per unanimitat.


”Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2020 a la Coral Sant Jeroni de
Montbau i a Amical Brigades Internacionals, de conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del reglament
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del Consell
Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012”

S’aprova per unanimitat.
Part d’impuls i control
Proposicions/declaracions de grup
Grup municipal d’ERC-AM


“Treballar amb el teixit associatiu i els moviments feministes del districte per promoure la seva
participació, tant en els òrgans participatius de dones ja existents (consell de dones) com en la resta
d’òrgans de participació del districte.
Treballar amb les escoles i instituts del districte per promoure que s’afegeixen al Programa Escoles
per a la Igualtat i la Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Treballar per implementar amb les empreses del districte el pla d’igualtat per a la reducció de la bretxa
salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del
personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Impulsar polítiques per a reduir la pobresa femenina amb la col·laboració dels centres de serveis
socials, el SARA i el PIAD, amb perspectiva interseccional.”

S’aprova per unanimitat.
Grup municipal de Junts x Cat


“ Instar al govern municipal perquè creï una comissió de treball amb l’AVV del Baix Guinardó, el veïnat
afectat i grups municipals per tal de poder conèixer en tot moment l’estat dels projectes i l’execució de
les futures obres.
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Instar al govern municipal per tal que el projecte urbanístic que finalment es planifiqui respecti l’interior
verd i el pati de llums dels edificis existents.
Que el govern municipal adquireixi el compromís per ser part activa en relació amb els projectes,
negociant i vetllant perquè l’edificació projectada pel privat no afecti l’entrada de llum natural ni a les
vistes dels edificis adjacents existents.
Que el govern municipal es comprometi i garanteixi que la futura construcció d’habitatge públic
respectarà les entrades de llum dels pisos existents i garantirà l’interior verd de tot l’espai.”
S’aprova per unanimitat.

Grup municipal de Bcn x Canvi


“Que es faci un estudi dels carrers i barris afectats al nostre districte per pals de serveis i cablejat aeri
en el menor temps possible.
Que es busqui una solució el més aviat possible per solventar i arreglar els pals de serveis i cablejat
aeri que estan en pitjor estat, degut als vendavals i tormentes que han afectat al districte en els últims
mesos, mentre no es trobi una solució definitiva i es soterri el cablejat.
Que l’Ajuntament de Barcelona, junt amb les companyies dels serveis dels pals i del cablejat elèctric,
trobin una solució per soterrar aquest cablejat de manera definitiva en el menor temps possible.
El pla necessàriament haurà de fer una diagnosi de la situació actual a tot el districte i proposar
solucions concretes, tant de forma temporal (arreglar els pals i cablejat en pitjor estat) com de forma
definitiva (soterrament del cablejat).”

S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs, GMDBxCanvi, i
l’abstenció de GMDERC-AM.

Declaracions institucionals.
8 de març. Dia Internacional de les dones.
“ El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
“ – Manifestar el seu compromís en el desenvolupament de polítiques i actuacions feministes i de
diversitat sexual i de gènere específiques i transversals, amb la col·laboració de les diferents entitats i
societat civil del districte.
-

Promoure accions al Districte que posin l’accent en l’emergència climàtica amb perspectiva de gènere
i interseccional, posant en valor les aportacions de les dones en l’àmbit de l’ecofeminisme.

-

Visibilitzar les dones acadèmiques, investigadores, expertes i pioneres en les diferents lluites socials
(contra les desigualtats, l’emergència climàtica, etc.) a l’espai públic, escoles i equipaments
municipals.

-

Declarar el nostre compromís en l’assoliment d’uns barris més igualitaris per tothom, on el treball de
les dones, tant treball remunerat, com el domèstic i de cures, siguin valorats de manera equitativa,
amb el desenvolupament de polítiques que afavoreixin una ocupació de qualitat per a les dones i
persones amb diversitat sexual o de gènere, que incloguin l’eradicació de la bretxa salarial entre
homes i dones i qualsevol altra desigualtat per raó de gènere. En aquest sentit, volem expressar la
necessitat de teixir grans aliances entre les institucions públiques, el sector privat i els agents socials
per tal d’aconseguir una igualtat salarial plena entre homes i dones.

-

Impulsar l’ampliació i adaptació dels serveis públics necessaris que coresponsabilitzin les
administracions en la cura de les persones, així com també coresponsabilitzar el sector privat.
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-

Manifestar el compromís del Districte d’Horta-Guinardó en l’assoliment dels objectius en matèria
d’igualtat fixats per la Unió Europea i per l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides.

-

Manifestar el nostre compromís ferm en la lluita per l’eradicació de les violències masclistes a través
de polítiques específiques i transversals que incloguin l’educació no sexista com un element principal,
amb la promoció d’un Pacte de Ciutat i de Districte contra la violència masclista amb la participació de
tots els actors cívics del territori, que vagi acompanyat dels recursos necessaris.

-

Impulsar i dotar totes les polítiques del districte amb perspectiva de gènere i interseccional.

-

Expressar el nostre suport a la Vaga Feminista del proper 8 de març.”

Subscrita per GMDBComú-E, GMDPSC, GMDERC-AM, GMDJxCat i GMDCs.

Mobilització a favor dels drets de les persones LGTBI+
“ El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
1. El Districte d’Horta-Guinardó referma la seva declaració com a Districte respectuós amb la diversitat
sexual i de gènere.
2. El Districte d’Horta-Guinardó manifesta el rebuig i condemna l’agressió LGTBIfòbica patida per un veí
a la Font d’en Fargues, així com qualsevol forma de violència i discriminació contra les persones
LGTBI.
3. Donar suport a la concentració de rebuig per a l’atac homòfob a la Font d’en Fargues.
4. Impulsar campanyes de sensibilització amb la diversitat sexual i de gènere al districte amb el teixit
associatiu i veïnal.
5. Promocionar les entitats del Centre Municipal de Recursos LGTBI+ als espais juvenils.”
Per unanimitat.

