
 

 

 

 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de març de 2018 

Part informativa 

 
Cartipàs 

 Quedar assabentat de la pressa de possessió de la nova consellera del Districte Sra. 
Ariadna Aparicio Baró 
 

 Quedar assabentat de la resolució de de la Regidora del Districte, de data 12 d’abril de 
2018, de delegació de competències a favor del conseller tècnic del Districte 

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

 
 

Part decisòria 
 
Propostes d’acord. 

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

Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments comercials 
destinats a venda d’articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 

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

 
 Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2018 a l’Associació 

de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya –AFANOC i a la Sra. Anna 
González, de l’AAVV d’Horta, de conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del 
Consell Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012 

 
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 Consell de Barri de Montbau 

 
 Aprovar La iniciació d'un procés de treball i anàlisi de l’orografia del barri i dels 

recorreguts per a vianants al barri de Montbau així com de les possibles actuacions de 
millora amb elements de facilitació com són ascensors, escales, rampes mecàniques o 
d’altre. Realitzar paral·lelament un procés participatiu de priorització veïnal de les 
diferents necessitats i propostes, preveient una possible consulta veïnal per acabar el 
procés. Establir dotació econòmica necessària per dur a terme aquest procés. Establir el 

compromís de presentar en el Consell de Barri de Montbau i al Consell Plenari del Districte 
del mes de març de 2019 el resultat d'aquest procés. 
 

 
S’APROVA per unanimitat. 
 

 

Del grup municipal Demòcrata 
 
 Disposició de recursos suficients per a construir nous punts de càrrega elèctrica als barris. 



 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
Del grup municipal de Cs 
 
 Que es busqui un espai de treball sobre l’habitatge i que es convoqui abans del proper 

Plenari de Districte. 

 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-

Demòcrates, GMDC’s, GMDPSC-CP, i l’abstenció de GMDERC-AM i GMDPP. 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 
 Presentació abans de la finalització del 2018 dels projectes executius per a la reforma i 

acondicionament de Can Garcini i Bloc 17. 

 

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

 

 Creació d’una Comissió d’avaluació per cada pla de barri. 
 

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

Del grup municipal del PP 

 Realitzar un pla d’accessibilitat específic amb la definició de les inversions necessàries per 

adequar els barris del Districte i s’estableixi un calendari d’actuació en col·laboració amb 

les entitats veïnals. 

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

Declaració Institucional 
 

Posicionament davant la sentència judicial de l’Audiència Provincial de Navarra en l’anomenat 
cas de “La Manada” 
 
“ L’ajuntament acorda: 
 
- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el 

supòsit d’abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d’agressió 
sexual i violació. 

 
- Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions 

sexuals. 

 

- Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta sentència judicial. 

 



 

 

- Fer arribar aquesta declaració al Consell de Dones del Districte, a l’Ajuntament de 

Barcelona, a l’Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General 
del Poder Judicial. “ 

 
 
 


