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Acords sessió ordinària 12.07.18 

 
 

 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de maig de 2018. 

Part informativa 

 
Cartipàs 

 Quedar assabentat de la pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Javier Edrosa Pérez, 
del grup municipal de Ciutadans. 

 

 Quedar assabentat de la pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Ricard Farin Sanz, 
del grup municipal d’ERC. 

 

 Quedar assabentat de la pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. David Mar Alonso, del 
grup municipal de la CUP-Capgirem. 

 

 Donar compte de la resolució del conseller tècnic de 4 de juliol de 2018 d’assignació de la dedicació 
parcial del 75% al conseller del GMCs, Sr. Javier Edrosa Pérez. 

 

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

 Quedar assabentat de l’informe del Govern del Districte. 
 
 
Part decisòria 
 

 

 Proposar a l’Alcaldia el nomenament del Sr. Xavier Reig Robledo com a vicepresident del Consell del 
Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes reguladores del 
funcionament dels Districtes. 

 
S’aprova per unanimitat dels grups municipals presents GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM, GMDPSC-CP i GMDPP. 
 
 

 Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, la 
Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit del Casc Antic d’Horta, de la plaça Bacardí, dels 
carrers de Campoamor i Salses, i dels àmbits discontinus de les cases de Periodistes, d’iniciativa 
municipal. 

 
S’aprova per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E i GMDERC-AM, i l’abstenció de 
GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDPSC-CP i GMDPP. 
 
 

 Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, la 
Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà 
consolidat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

S’aprova per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E i GMDERC-AM, l’abstenció de 
GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDPSC-CP, i el vot en contra de GMDPP. 
 
 

 Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, la 
Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de 
Barcelona i definició dels terminis d’edificació; d’iniciativa municipal. 

 
S’aprova per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDERC-AM i l’abstenció de 
GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDPSC-CP i el vot en contra de GMDPP. 
 
  



2 

 

 

 Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el 
Pla de Millora Urbana per a l’ajust de les condicions d’edificació de la parcel·la situada al carrer 
Marquès de Foronda, 29-31-33, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, promogut per Elisa 
Rodríguez Steckelbach. 

 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM, GMDPSC-CP i l’abstenció de GMDPP. 
 
 
Part d’impuls i control 
 
Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal Demòcrata 

 Convocatòria d’un procés de participació relatiu a les afectacions, traçats i supressions de les línies 
degut a la Nova Xarxa de Bus i treballar de manera individualitzada les peticions en matèria de 
mobilitat i transport públic a cada barri. 

 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDPSC-CP, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM i GMDPP i l’abstenció de GMDBComú-E. 
 
 
Del grup municipal de Cs 
 

 Que s’adoptin mesures per millorar la vigilància i seguretat en l’entorn del Turó de la Rovira; increment 
del control de la Guàrdia Urbana durant l’estiu i trasllat a l’AAVV del Turó de la Rovira de les mesures 
adoptades per realitzar el seguiment. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

 Recolzament de la fenia d’entitats del 3r sector en temàtica de salut mental; constitució d’una xarxa de 
pisos per a persones amb problemes de salut mental; treballar amb entitats per desestigmatitzar 
aquestes persones. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
Del grup municipal del PSC 
 

 Treballar en el proper Consell escolar els projectes de construcció, reforma i manteniment dels 
equipaments educatius públics; participació en la comissió de matriculació del Consell escolar; instar 
al Consorci a complir amb els compromisos d’inversió i planificació educativa al Districte. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
Declaracions institucionals. 
 
Districte respectuós amb la diversitat sexual i de gènere 
 
“ 1. El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó referma la seva declaració com a districte respectuós 
amb la diversitat sexual i de gènere i s’afegeix a la commemoració que les entitats del nostre país 
celebraran amb motiu del 28 de juny, Dia per a l’alliberament de les persones LGTBI+. 
 
2. El Plenari acorda col·locar al balcó de la seu del districte la bandera amb els colors de l’arc de sant 
martí com gest de reconeixement vers les persones LGTBI+ aquells dies de visibilització del col·lectiu com 
el 26 d’abril, Dia de la Visiblitat Lèsbica; el 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la 
Transfòbia; i el 20 d’octubre, Dia Internacional a favor de la Despatologització Trans així com en cas de 
produir-se agressions cap aquest, per tal de mostrar el rebuig contra les agressions per motius de gènere 
o orientació sexual. 
           .../... 
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3. El Districte d’Horta-Guinardó expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure 
en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social de les 
persones LGTBI+. 
 
4. Instar al Govern de la Generalitat a seguir desplegant la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets LGTBI+ i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Que continuï donant suport a les 
administracions municipals i supramunicipals a desenvolupar els continguts i mesures de la llei, i per la 
creació d’un servei d’atenció a les víctimes així com activar els mecanismes sancionadors previstos a la 
llei. A dotar-ne un pressupost que faci front al desplegament, a crear un organisme coordinador de les 
polítiques LGTBI+ i a desenvolupar mesures que incorporin la perspectiva educativa. 
 
5. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a seguir desenvolupant els continguts i mesures de la llei que li 
corresponguin, sobretot aquells referents a l’àmbit educatiu, la formació dels treballadors i treballadores 
municipals de la Policia Local, la creació d’un servei d’atenció a les víctimes, i l’elaboració d’un protocol de 
denúncia i d’actuació en casos d’agressions i discriminacions, així com al ple desplegament del Pla 
Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2010 també als Districtes. 
 
6. Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, a la Mesa i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya així com a l’Observatori contra l’Homofòbia, el moviment i 
les entitats LGTBI+ i a publicar-los als mitjans de comunicació municipals.” 
 
 
 


