
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Direcció de Serveis Generals 

c/ Lepant, 387  1a planta 
08025 Barcelona 
93 291 67 59 
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat 

Acords sessió ordinària 09.07.20 

• Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de maig 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 

Part decisoria 

• INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de 
Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit delimitat pels carrers de Sinaí, de 
Natzaret i de Samària. 

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 i de millora urbana per a la regulació de l’equipament 
sanitari de “la llosa de la Vall d’Hebron” situat al Passeig de la Vall d’Hebron, 138-160. 

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

Part d’impuls i control 

Proposicions/declaracions de grup 

Grup municipal d’ERC-AM 

1. Iniciar una campanya abans de 3 mesos per promocionar la pràctica esportiva en els centres 
esportius municipals i de l’esport de base com a benefici per a la salut i el desenvolupament 
integral de les persones. Posant èmfasi en què tornar als Centres Esportius Municipals i fer 
esport als equipaments municipals és segur per fomentar la inscripció de nova ciutadania 

2. Fomentar la col·laboració entre les entitats, equipaments i clubs esportius amb els equipaments 
municipals, com els centres cívics, per fomentar les activitats esportives com una activitat o 
taller més de les que ja programen actualment. 

3. Treballar conjuntament amb les entitats, centres esportius municipals i l’IBE futures campanyes 
de promoció econòmica i esportiva per garantir la viabilitat de les entitats esportives del districte 
i evitar la pèrdua de persones inscrites. 

 1

mailto:serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat


Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Direcció de Serveis Generals 

c/ Lepant, 387  1a planta 
08025 Barcelona 
93 291 67 59 
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat 

4. Impulsar, un cop la situació de crisi sanitària ens ho permeti, una jornada de l’esport a Horta-
Guinardó que serveixi per conèixer i reconèixer la tasca dels equips, equipaments, entitats i 
remarcats esportistes dels barris del districte. 

5. Que després d’aquesta jornada es celebri una entrega de premis com a reconeixement públic 
per part del districte a la trajectòria o activitats fetes durant l’any a determinades entitats, 
equips, persones o equipaments. 

6 Que el nom d’aquesta jornada esportiva o el nom dels diferents guardons que s’entreguin 
tinguin nom de dones esportistes com a mesura per visibilitzar l’esport femení.” 

S’aprova per unanimitat. 

Grup municipal de Junts x Cat 

• “Instar al govern del Districte perquè vetlli de forma activa perquè aquelles inversions 
històricament reclamades en els diferents barris del nostre districte, les quals compten amb el 
consens veïnal i associatiu de les diferents entitats de cada barri, es continuïn prioritzant 
d’acord amb els ajustos necessaris que el govern municipal ha anunciat que farà en matèria 
d’inversions en el conjunt de la ciutat.” 

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

Grup municipal de Cs 

1. Que el Districte, a través dels seus serveis tècnics, faci seguiment de recolzament juntament 
amb els Serveis Socials, del funcionament i la gestió dels “casals comunitaris”, així com que es 
coordini amb la resta d’iniciatives socials a Horta-Guinardó amb l’objectiu d’aconseguir una 
major eficiència de tots els recursos socials disponibles. 

2. Que el Districte realitzi un informe d’avaluació dels serveis realitzats mitjançant aquestes xarxes 
d’ajuda i en aquests equipaments municipals i que ho faci públic mensualment als grups 
municipals amb les següents dades: persones i famílies ateses, tipus d’atenció, tipus de control 
sobre els productes, número de voluntaris que participin i les incidències detectades. 

3. Aquest control municipal tindrà com a objectiu un major coneixement sobre la realitat social del 
nostre entorn i de totes les iniciatives socials de recolzament que estiguin treballant al Districte, 
evitar que cap família quedi desatesa i comprovar l’eficiència en la gestió dels recursos dels 
Serveis Socials. 

4. A la vegada, que el Districte impulsi el reforç dels Serveis Socials en Horta-Guinardó per 
garantir l’atenció immediata i integral a tota la població més vulnerable, especialment en aquells 
barris més afectats per la Covid-19.” 

S’aprova per unanimitat. 

 2

mailto:serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat


Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Direcció de Serveis Generals 

c/ Lepant, 387  1a planta 
08025 Barcelona 
93 291 67 59 
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat 

Declaracions institucionals. 

“ El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 

Primer.- Sumar-nos des del districte d’Horta-Guinardó al recordatori de les persones que han 
perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de persones grans 
del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que encara 
resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per totes les persones 
que han fet possible sortir de la crisi sanitària: Serveis essencials de l’Ajuntament i la resta 
d’administracions, personal sanitari, personal de les residències i totes les persones que, en 
compliment del R.D. 463/2020 va anar a treballar amb coratge fen els moments més complicats: 
transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de supermercat, dependents de comerç alimentari, 
etc.  

Segon.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de possibles 
períodes de rebrot del Coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, que permeti espais de 
cogestió, codecisió, col·laboració. 

Tercer.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el model 
residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de Catalunya a través 
dels departaments de TASF i Salut, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti un control públic compartit de la qualitat 
assistencial i de cures.  

Quart.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les 
necessitats personals d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones grans i la 
incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en les que estan 
situades.” 

Declaració presentada per moció per part dels grups municipals de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 
que ha estat recolzada en Junta de Portaveus extraordinària celebrada el 8 de juliol de 2020 per 
part dels grups municipals GMDERC-AM, GMDJxCat i GMDCs. 

Declaració institucional en relació al Dia de l’orgull i alliberament LGTBI 

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

1. Refermar la seva declaració com a Districte respectuós amb la diversitat sexual i d’identitat o 
expressió de gènere i la seva adhesió a la commemoració que les entitats i institucions van 
celebrar el 28 de juny amb motiu del Dia per l’orgull i l’alliberament de lesbianes, gais, 
bisexuals, persones transsexuals i intersexuals. 

2. Refermar el seu compromís per treballar de manera continua, en col·laboració amb les entitats i 
teixit associatiu i social del Districte, per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones 
LGTBI+ i la no discriminació per orientació sexual o identitat o expressió de gènere. Així com 
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promocionar i fer difusió de les entitats i activitats del Centre Municipal de Recursos LGTBI als 
diferents equipaments i serveis del Districte. 

3. Incloure la perspectiva LGTBI+ en totes les seves polítiques de manera transversal. Així com 
reforçar la formació sobre diversitat de gènere i sexual del personal tècnic del Districte, incloent 
els membres de les àrees de prevenció i seguretat. 

4. Rebutjar contundentment qualsevol forma de violència LGTBI-fòbica i plantar cara fermament 
als discursos d’odi, que normalitzen i fomenten la LGTBI-fòbia i altres discriminacions com el 
racisme o la xenofòbia, i que pretenen amenaçar els drets col·lectius conquerits durant dècades 
de lluitat. Per tant, dur a terme accions per conscienciar i eradicar les agressions masclistes i 
LGTBI-fòbiques a l’espai públic del Districte. 

5. Plantar cara fermament als discursos d’odi, que normalitzen i fomenten la LGTBI-fòbia i altres 
discriminacions com el racisme o la xenofòbia, i que pretenen amenaçar els drets col·lectius 
conquerits durant dècades de lluita. 

6. Apremiar al govern de la Generalitat a seguir desplegant de manera efectiva la Llei 11/2014, 
incloent també el règim sancionador, per tal de garantir el seu objectiu principal, la protecció 
real de les persones LGTBI+ en tots els àmbits de la societat. 

7. Instar al govern de l’Estat a aprovar i desenvolupar la llei Trans que garanteixi la 
despatologització efectiva de les persones trans i intersexuals, i que asseguri l’autodeterminació 
de gènere amb seguretat jurídica. Assegurar els drets de les persones trans tot impulsant 
polítiques socials i laborals al Districte. 

8. Treballar per mantenir el caràcter reivindicatiu del 28J, així com rebutjar la visibilització 
estereotipada i poc diversa de les persones LGTBI+, així com fomentar la deconstrucció dels 
rols assignats al gènere, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit de l’administració pública, i de 
manera específica a la comunicació i les campanyes públiques del Districte d’Horta-Guinardó. 

9. Impulsar l’ampliació de la Xarxa d’Escoles i Instituts per la igualtat i la no discriminació al 
Districte d’Horta-Guinardó, així com a d’altres iniciatives que treballin per la coeducació i per 
acabar amb les desigualtats i discriminacions per raó de gènere o orientació sexual en el marc 
de l’educació formal i de lleure. 

10.Impulsar la creació d’una Taula LGTBI al Districte per a treballar conjuntament amb els 
equipaments i el teixit associatiu i cívic del Districte actuacions per visibilitzar les 
problemàtiques i les activitats de les persones LGTBI+ del territori.” 

Declaració institucional subscrita pels grups municipals de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 
GMDERC-AM, GMDJxCat i GMDCs. 
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