
Acords sessió ordinària 12.12.19 
 

 Aprovar les actes corresponents a la sessió plenària extraordinària i ordinària del dia 10 d’octubre de 

2019. 

 

Part informativa 

 

a) Cartipàs 

 

 Quedar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 15 d’octubre i 21 de novembre de 2019, de 
nomenament de les Ilms. Sres. Laura Pérez Castaño, Mari Luz Guilarte Sánchez i Francina Vila i 
Valls, regidores adscrites. 

 

 Quedar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 11 de novembre de 2019 de nomenament del 
conseller Sr. Víctor Valls Andrés, Vicepresident del Consell del Districte. 

 

 Quedar assabentat de la resolució de la Regidora del Districte, de data 4 de novembre de 2019, 
d’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller del GM Junts x Cat, Sr. Arnau Vives Juan. 

 

 Quedar assabentat de la resolució de la Regidora del Districte, de data 12 de novembre de 2019, 

d’assignació del règim de dedicació exclusiva per a l’exercici de tasques de coordinació general dels 

consellers i conselleres de districte del Grup de BcnxCanvi en el conjunt de la ciutat, a la consellera 

Sra. Milagros Casas Rodríguez 

 

 

b) Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 

 

c) 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 2020 i el Pressupost del Districte per l’any 2020. 

 

S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC i GMDBxCanvi, en contra GMDCs i 

l’abstenció de GMDERC-AM i GMDJxCat. 

 

 

 Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del Districte 
d’Horta-Guinardó durant l’any 2020; i sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament. 

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC i GMDJxCAT i l’abstenció de GMDERC, 

GMDCs i GMDBxCanvi. 

 
 

Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
 
Grup municipal d’ERC-AM 

6. Instar al govern municipal a adoptar determinades mesures per pal·liar el xoc climàtic 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



Grup municipal de Junts x Cat 

 

7. Creació d’un grup de treball que valori i aporti solucions a la implantació de la quarta i cinquena fase 
de la xarxa ortogonal de bus. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

Grup municipal de Cs 

 

8. Impuls d’un Programa per afavorir l’obertura de locals als baixos dels edificis per a ser destinats a l’ús 
d’entitats socials i comunitàries. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

Declaracions institucionals 
 
1. Amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les Dones. 
 
“ El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 
 
1. Manifestar el seu rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix 

diàriament contra les dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals i 
reitera el seu compromís de lluita vers l’eradicació de totes les violències masclistes al Districte i a la 
ciutat. 
 

2. Adherir-nos al Manifest Unitari pel 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones 2019, recolzat pel consell de dones del districte. 
 

3. Instar al conjunt de les administracions a tramitar els pressupostos amb perspectiva de gènere i per 
lluitar contra les violències masclistes. 

 
4. Mostrar el seu rebuig als partits d’extrema dreta i al seu discurs que vol eliminar les polítiques de 

gènere, així com les lleis contra la violència masclista. 
 
5. Crear vies d’informació, d’atenció i denúncia més properes a la gent jove i vetllar per l’acompliment 

dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista, així com continuar treballant de 
manera coordinada amb totes els agents socials implicats i amb les entitats de dones. 

 
6. Vetllar per la utilització d’un llenguatge no sexista i per la visibilització de la realitat de discriminació i 

violències masclistes que pateixen les dones als mitjans de difusió i comunicació de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Districte d’Horta-Guinardó. 

 
 
2. Amb motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitat. 
 
“El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 
 
Primer. Reiterar la necessitat de donar compliment a la Convenció internacional sobre les persones amb 
discapacitat i a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 
 
Segon. Manifestar el compromís del Districte d’Horta-Guinardó per tal d’afavorir el compliment dels drets 
d’igualtat, d’autonomia personal i d’accessibilitat universal a la ciutat de Barcelona. 
 
Tercer. Incrementar el pressupost per continuar treballant per garantir l’accessibilitat de les persones amb 
discapacitat a la ciutat de Barcelona, i en concret també, al districte d’Horta-Guinardó, especialment en 
aquells àmbits en què l’Ajuntament pot incidir. 
 
Quart. Garantir i motivar la participació de les persones amb discapacitat en els processos participatius i 
debats públics de la ciutat i del Districte d’Horta-Guinardó. 
 
 
         ../.. 
  



 
 
Cinquè. Manifestar la voluntat que l’Ajuntament es personi com a acusació popular en els casos de 
discriminació i vulneració dels drets a persones amb discapacitats especialment rellevants seguint els 
criteris d’accions judicials establerts. 
 
Sisè. Comunicar la present Declaració a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i al 
Consell de Discapacitats d’Horta-Guinardó per tal que puguin dur a terme el seguiment. “ 
 
 
 


