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- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2020 
 

Part Informativa 

 

- Restar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 

 
- Restar assabentat de l’informe de la Regidora del Districte 

 
-  Restar assabentat de la Mesura de Govern: Pla de Desenvolupament Econòmic Districte Horta-Guinardó 

2021-2023 

 
Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 

 

- Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla 

Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, 

habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la 

ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 

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

 

- Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla 

Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona, d’ iniciativa municipal. 

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

 
Mocions 

Proposició amb contingut de declaració institucional. 

Grup municipal de BComú-E 

8 de març, dia internacional de la dona. 

“  
1. Visibilitzar als barris la importància del treball de cura de les persones, el protagonisme de les dones en 

aquests treballs, tant el remunerat com el no remunerat, freqüentment no reconegut i invisibilitzat,i 
treballar per dignificar aquests treballs, tant en condicions laborals com en reconeixement social. 

 
2.  Donar suport a les persones que cuiden, ja sigui de forma remunerada o en l’àmbit familiar; impulsar la 

transformació a les empreses perquè facilitin la conciliació de les famílies, així com les estratègies 

veïnals i comunitàries que donin suport a la cura i assumir-la més col•lectivament. Promoure i impulsar 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

activament un repartiment equitatiu del treball de cures entre dones i homes, grans i joves, al sector 

públic, a l’empresarial, a l’associatiu, etc..del nostre Districte. 

3.  Donar a conèixer el serveis de l’espai municipal Barcelona Cuida al Districte, espai que proveeix de 

suport i recursos a les persones cuidadores.  

4.  Impulsar l’increment i la millora dels serveis públics de cura de les persones, específicament els de gent 
gran, infancia i persones amb discapacitat. Avançar en les propostes d’àmbit municipal que suposin 
potenciar la coresponsabilitat de les cures, per tal d’evitar la doble jornada feminitzada.  

 
5.  Vetllar per l’acompliment d’unes condicions de treball dignes de les persones que treballen als diferents 

serveis de cura municipals i privats del Districte, com ara treballadores del SAD, de residències de gent 

gran, treballadores de la llar, serveis de canguratge, etc. 

6.  Continuar treballant per a l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible 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. Treballar conjuntament amb tots els agents empresarials, cívics i socials del Districte 

per tal d’acabar amb les desigualtats de gènere a nivell laboral i social, sent aquest un dels objectius 

transversals del nou PDE del Districte. 

7. Fer seguiment periòdic, en el marc del Consell de Dones d’Horta-Guinardó, de les propostes que el 
Grup de Treball Impacte de Gènere en context Covid19 va elaborar pel Pacte per Barcelona.  

 
8. Fer difusió i garantir l’accès de totes les veïnes als serveis públics d'assessorament i atenció a les 

dones, especialment els oferts pels PIADs.  
 
9.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de 

l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i 

els espais d’oci, com per exemple les festes majors dels barris. 

10.  Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma Horària de 
l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que l’any 2025 els horaris s’hagin 
equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables. 

  
11.  Impulsar més accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, continuar implementant 

polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans 
que viuen soles.  

 
12.  Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les entitats i associacions feministes del Districte i 

pel conjunt del Moviment Feminista, sempre que compleixin amb totes les mesures de seguretat. 

13.  Donar suport a la feina que realitzen cada dia les entitats del Districte, especialment les entitats de 
dones, que treballen per l'assoliment de la igualtat entre dones i homes.  

 
14.  Continuar treballant de manera transversal per a que la perspectiva de gènere hi estigui present en la 

formulació i posada en marxa de les diferents polítiques, accions i programes municipals al Districte.  
 
15.  Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del districte, així com al 

Consell de Dones d’Horta-Guinardó i al Consell Municipal de Dones de Barcelona. “ 

 
S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i el vot 
desfavorable de GMDBxCanvi. 
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Part d’Impuls i Control 
 
Proposicions/declaracions de grup 

Grup municipal de Junts x Cat 

- El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda instar al Govern Municipal a crear una Taula de 

Serveis Socials que compleixi amb els següents requisits: estarà composada per les diferents entitats i 

xarxes ciutadanes que treballen al districte, representants dels diferents grups municipals amb 

representació a l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció Territorial de serveis socials així com la 

representació tècnica que es consideri adient; aquesta Taula s’haurà de reunir amb caràcter trimestral; a 

cada sessió de la taula es presentarà per part de l’Ajuntament un informe detallat que reculli totes les 

atencions que des de serveis socials de Barcelona s’han fet, la tipologia d’atencions realitzades i la 

quantitat d’ajudes a l’alimentació sol·licitades i concedides.  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

Precs 

 

Grup municipal d’ERC-AM 
 
- Que el govern del districte, conjuntament amb l’equip tècnic, agafi un paper actiu de mediació davant la 

situació de conflicte de convivència entre el veïnat del carrer de Rosalia de Castro 26 i l’escola Pàlcam 

pels usos del pati d’aquesta escola i proposi una solució tècnica de consens entre les parts. 

 
S’accepta 

 

Grup municipal de Junts x Cat 

- Que es realitzi una neteja urgent de la zona esmentada (solar muntanyós amb vegetació, pals, pedres i 

sorra) que suposa que els vianants hagin de canviar de cantó del carrer per evitar les branques que 

envaeixen l’espai per caminar, i que el districte realitzi una actuació urgent posant especial atenció al pal 

de llums situat just abans de la cantonada amb Castellbisbal. Està en mal estat i amb molts cables que 

pengen i podrien suposar un perill. 

 

S’accepta 

 

- Que s’incrementi la presència policial per les nits a tots els barris del districte i es convoquin trobades 

individualitzades entre les associacions de comerciants i la Guàrdia Urbana. 

 

S’accepta 

 

Grup municipal de Cs 

 

- Que amb l’objectiu de millorar l’espai públic, des del districte s’impulsin les mesures necessàries per a 

implementar els bancs suficients per millorar qualsevol recorregut per a vianants i que es tingui en 

compte la seva correcta ubicació i orientació d’acord amb les normatives d’accessibilitat estatals i 

recomanacions d’entitats de vianants. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Que s’intensifiqui el manteniment i el bon estat d’aquest mobiliari. 

 

S’accepta 

 

- Que des del districte d’Horta-Guinardó es disposi dels recursos suficients per a la construcció de nous 

punts de recàrrega elèctrica. 

 

Que s’informi en la Taula de Mobilitat del districte, així com en resposta a aquest prec, dels nous punts de 

recàrrega previstos en el districte d’aquí fins a finals de mandat. 

 

S’accepta 

 

Grup municipal de Bcn x Canvi 

- Instem al Govern del districte d’Horta-Guinardó a obtenir la inversió necessària per poder engegar el 

màxim de projectes d’elements per la millora de la mobilitat al nostre districte, com són les escales 

mecàniques (i no mecàniques), ascensors, ascensors inclinats, rampes, etc. durant el període 2021-

2023. 

 

Instem al Govern del districte d’Horta-Guinardó a obtenir la inversió necessària per poder canviar els 

ascensors, ascensors inclinats i escales mecàniques del districte que ja estan obsolets (i que ni arreglant-

los funcionen correctament), durant el període 2021-2023. 

 

Que el Govern del Districte Horta-Guinardó tingui en compte les propostes veïnals, de les diferents 

entitats i associacions, altres grups d’interès dels diferents barris i els demés grups municipals, per poder 

elaborar un mapa d’elements de mobilitat necessaris i prioritaris pel nostre districte. 

 

S’accepta 

 

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

Grup municipal d’ERC-AM 
 

 
- Prec acceptat en el Consell Plenari de 15 d’octubre de 2020, en que es sol·licitava que es garanteixin els 

habitatges qualificats com a zona verda a la modificació puntual del PGM en l’àmbit de Llobregós-Can 

Mateu i que es convoqui una reunió en el termini màxim d’un mes amb les entitats, associacions, veïnat i 

grups municipals.  

 

Grup municipal de Junts x Cat 

- Prec acceptat en el Consell Plenari de 15 d’octubre de 2020, en que es sol·licitava que el govern 

municipal elaborés un informe i el fes arribar de forma escrita als grups de l'oposició en el termini de dos 

mesos, amb les accions realitzades al districte en matèria de neteja de l'espai públic. 

 

 

 

 
 


