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Acords sessió ordinària 07.05.20 

- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de març de 2020 

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 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. 

S’aprova per unanimitat. 

Part d’impuls i control 

Proposicions/declaracions de grup 

Grup municipal d’ERC-AM 

- “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. 

- Crear una Taula Social i Solidària d’Horta-Guinardó on hi 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, mig i llarg termini en l’àmbit dels drets socials.” 

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

Grup municipal de Junts x Cat 

- “ 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. 
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- Destinar recursos a eines de marquèting 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.” 

S’aprova per unanimitat. 

Grup municipal de Bcn x Canvi 

- “Que el govern del districte 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.” 

S’aprova per unanimitat. 

Declaracions institucionals. 

Davant l’epidèmia internacional del COVID19 

El Districte d’Horta-Guinardó acorda: 

“ 1. Expressar el condol del Consell Plenari del Districte per totes les víctimes del coronavirus, i 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 
senyals de dol i  respecte, fent que les banderes onegin a mig pal a la seu del Districte. 

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 poder 
donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en l’acompanyament de les 
persones malaltes. Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els treballadores 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 unes 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 Sant Creu i Sant Pau. 

 Transmetre el nostre reconeixement i agraïment al personal del districte i de les empreses 
concessionàries, per a la seva tasca durant aquests dies de confinament per tal de mantenir en 
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funcionament els serveis del nostre territori. Així 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 del  Covid19.  I ampliar el reconeixement institucional a les empreses i centres 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, superaran amb solidaritat aquest temps de dificultat.”  

Subscrita per tots els grups per unanimitat. 


