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 17.12.20
• Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 d’octubre de 2020

Part informativa
• Donar compte del decret d’Alcaldia de 29 d’octubre de 2020 de nomenament del Sr. Diego
Hernández Gracia (GMBComú) com a membre del Consell Municipal del Districte d’HortaGuinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 18 de novembre de 2020.
• Donar compte de la resolució de la regidora del districte de 19 de novembre de 2020 de
nomenament del Sr. Diego Hernández Gracia (GMBComú) com a membre de la Comissió de
Govern del Districte i de nou cartipàs d’àrees i territori dels consellers membres de la Comissió
de Govern del Districte.
• Donar compte del decret d’Alcaldia de 17 de novembre de 2020 de cessament de la Sra.
Susanna Porcar Portela com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó,
amb efectes de 9 de novembre de 2020.
• Donar compte de la resolució de la Regidora del Districte, de data 25 de novembre de 2020,
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 Junts x Cat en el conjunt de la ciutat, al
conseller Sr. Arnau Vives i Juan.
• Presa de possessió de la Sra. Maria del Carme Cánovas Manzano (GM-JuntsxCat) com a
membre del Consell Municipal del Districte.
• Donar compte de la resolució de la Regidora del Districte, d’assignació de la dedicació parcial
del 75% a la consellera del GM Junts x Cat, Sra. Maria del Carme Cánovas Manzano, amb
efectes des del dia 17 de desembre de 2020.
• 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 decisòria
a)

Propostes d’acord.

• Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la Carta Municipal
de Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023.

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

Aprovar, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b) de la Carta Municipal de Barcelona,
el Programa de Actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2020-2023; i TRAMETRE’L a l’Alcaldia
als efectes d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament Orgànic Municipal.

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, l’abstenció de GMDJxCat,
GMDCs i GMDBxCanvi i el vot desfavorable de GMDERC-AM.
• 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 2021 i el Pressupost del Districte per l’any 2021.

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

• Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del
Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2021; i sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de
Govern de l’Ajuntament.

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

• Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, la Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg
de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de
Barcelona, d’iniciativa municipal.

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

• 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 de l’equipament docent situat al carrer
Arenys 83X, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.

S’aprova per unanimitat.
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• 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 regular el sistema d’equipaments
d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, d’iniciativa municipal.
S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat,
GMDCs i l’abstenció de GMDBxCanvi.

• 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’ordenació del Sector 08 “Manxa-Santuari”; promogut
per Global Service 2005 SL.

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

• Informar favorablement anomenar Jardins de Fadwa Tuqan l’espai format pels interiors d’illa
entre els carrers de Sidó, Lledoners i l’Avda Jordà i elevar la proposta a la Ponència de
Nomenclàtor dels carrers de Barcelona.

S’aprova per unanimitat.

• Informar favorablement el canvi de denominació del carrer Ramiro de Maeztu pel d’Ana Maria
Matute, al Districte d’Horta-Guinardó i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels
carrers de Barcelona.
S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat,
GMDBxCanvi, i el vot desfavorable de GMDCs.
• Informar favorablement anomenar placeta del Torrent l’espai format per la cruïlla entre els
carrers Torrent del Carmel, Peris Mencheta i Passatge d’Espiell i elevar la proposta a la
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona.
S’aprova per unanimitat.

Part d’impuls i control
a)

Proposicions/declaracions de grup

3

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals

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

Grup municipal d’ERC-AM
“ Que el govern municipal encarregui els estudis i projecte executiu per habilitar el carril bici
segregat al Passeig Maragall fins a carrer Còrsega.
Que es comenci a executar la construcció del carril bici del Passeig Maragall fins al Carrer
Còrsega en aquest mandat com a via prioritària per a la ciutat.
Que a la propera Taula de Mobilitat del districte s’incorpori un punt a l’ordre del dia per treballar
amb totes les entitats i associacions participants propostes a tenir en compte en el corresponent
projecte.”

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, l’abstenció de
GMDJxCat, GMDCs, i el vot desfavorable de GMDBxCanvi.
Grup municipal de Cs
“ Que el Districte presenti abans de tres mesos un pla que inclogui l’estudi amb una mapa de les
zones òptimes per a la instal·lació d’ascensors o escales mecàniques, tenint en consideració la
manca d’accessibilitat de l’entorn i nombre possibles d’usuaris beneficiats, així com que es
programi un llistat per a la seva construcció segons prioritat per a cadascun d’ells.
Que l’estudi també presenti un calendari per a la renovació de les instal·lacions en funcionament
amb més problemes segons necessitats tècniques.
Que en els casos d’avaria d’ascensors o escales mecàniques, i que no sigui de curta durada,
s’informi d’aquestes incidències a través de la pàgina web del districte i de les xarxes socials,
indicant el motiu i data prevista per al reinici del servei. Que també s’informi a l’associació de veïns
de l’entorn.
Que es realitzi i publiqui semestralment un informe que indiqui el nivell de disponibilitat de
funcionament del servei en cada instal·lació i el seu número, duració i causes de les aturades que
s’ha produït, ja sigui per avaries mecàniques, vandalisme o per manteniment.
Que en els punts que sigui possible per qüestió de sorolls, s’ampliï l’horari de funcionament per a
que sigui el mateix que el de la xarxa de metro en dies laborables.
Que s’informi als grups polítics amb la licitació, concurs i adjudicació de la nova contracta del
manteniment d’aquests elements.”
S’aprova per unanimitat.
Grup municipal de Bcn x Canvi
“ Instem al govern a obtenir la inversió necessària per solventar els problemes de deteriorament i
la remodelació de les instal·lacions de les piscines de La Clota, al barri de La Clota.
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Instem al govern a obtenir la inversió necessària per solventar els problemes de deteriorament de
les instal·lacions del Camp de Futbol de la Cultura Deportiva Carmel, inclòs també col•locar gespa
al camp de futbol, al barri del Carmel.
Instem al govern a obtenir la inversió necessària per fer la reforma gairebé integral de la piscina
exterior del CEM Guinardó-F.C. Martinenc, al barri del Guinardó.
Instem al govern a obtenir aquestes inversions el més aviat possible, perquè cap d'aquestes
instal·lacions es vegi en la tessitura d’haver de tancar temporalment per manca d’inversions i

renovacions de les mateixes, i a incloure aquestes inversions en PIM, PAM, PAD pel període
2020-2023.”
S’aprova per unanimitat.

b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional

Grup municipal de BComú

En relació a la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara occidental.

1. “ Instem el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el Pla
d’arranjament (resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de
1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar
el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb Mauritània.

2. Fem una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la seva
missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el compliment
de la resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que
contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat
Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la
transició cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a
resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.

3. Demanem a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a
les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de manera activa la
inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per
part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic
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en la resolució del conflicte, així com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels
recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions
perquè s’alliberin els activistes sahrauís presos.

4. Donarem suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en aquest
sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, i seguirem col·laborant amb les entitats locals de solidaritat
amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que
garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.
5. Continuarem treballant per la pau des de l’Ajuntament de Barcelona i des del Districte, dedicant
recursos i mantenint els convenis i línies de treball amb la Federació d’Associacions Catalanes
Amigues del Pobles Sahrauí (ACAPS), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el
Consell de la Joventut de Barcelona i Sàhara Horta.
6. Enviarem aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la Comissió Europea,
al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al Departament d’Acció
Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’Intergrup Pau i
Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Front
Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble
Sahrauí, a la Federació ACAPS, a Sàhara Horta i al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. “
S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDERC-AM, GMDJxCat, l’abstenció de
GMDPSC-CP i GMDCs i el vot desfavorable de GMDBxCanvi.
c)

Precs

Grup municipal d’ERC-AM
• “ Que el govern del districte augmenti la promoció i la difusió arreu dels serveis i tallers que
ofereix el Punt d’Informació i Atenció a la Dona d’Horta – Guinardó a les xarxes socials, els
equipaments municipals, centres educatius, mercats, comerços, espais de lleure, al Punt 7
InfoJove, biblioteques, casals de joves, casals de gent gran, centres d’atenció primària etc.
Garantint que la informació arriba a totes les veïnes del districte. “
S’accepta
Grup municipal de Junts x Cat
• “ Que es dugui a terme un projecte de millora de les parades d’autobús, instal·lant plataformes
de ciment en aquelles parades on sigui tècnicament possible, que permetin garantir
l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda al transport públic.”
S’accepta
Grup municipal de Cs
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• “ Que des del Districte es presenti als grups del Consell Plenari i en els propers consells de
participació relacionats amb el servei, els resultats de les auditories i avaluacions referents als
Serveis d’Atenció Domiciliària prestats per l’anterior contracta en Horta-Guinardó.
Així mateix, que es presentin els objectius específics del nou contracte en referència a la
previsió de la implantació de les trucades “superilles de les cures”, el nº d’usuaris atesos, tipus
de serveis i els professionals segons el seus perfils tècnics, els indicadors que s’implementaran
per a analitzar l’evolució dels diferents serveis prestats i la millora de la qualitat laboral dels
treballadors.”
S’accepta
• “ Que, amb l’objectiu de recuperar abonats, des del districte s’impulsi, coordini i es difongui una
campanya en promoció dels equipaments esportius d’Horta-Guinardó, recalcant la seguretat
sanitària que han demostrat pels usuaris durant la crisi de la covid-19, la seva bona gestió i els
beneficis que representen per a la salut.”
S’accepta

E. Declaració institucional
El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
“ Primer.- Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i associacions per
donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora de prendre decisions que
els i les afectin. Ens guia la idea de “res sobre nosaltres sense nosaltres“ tot el dret a tenir espais i
informació accessibles i de participació per influir en les decisions que els afectin tant a nivell
individual com col•lectiu.
Segon.- Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació dels drets
de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es realitzin de forma coordinada.
Tercer.- Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar estratègies i
mecanismes per garantir aquests drets.
Quart.- Impulsar mesures encaminades a:
• Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per garantir la
igualtat d’oportunitats de totes les persones en la nostra societat del benestar .
• Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat de gènere
amb tots els suports necessaris. Promoure la participació social de les dones amb discapacitat.
• Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col•lectiu de persones amb
discapacitat. Garantir la reserva de 5% de les promocions d’habitatge municipals per a aquest
col•lectiu.
• Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el desenvolupament dels
infants, adolescents i joves amb discapacitat.
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• Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de soledat.
• Les persones amb discapacitat com a tots els individus i grups d’una societat estan cridats a
contribuir amb la seva acció al benestar d’aquesta societat. Per això ens comprometen en la
promoció de la vida independent de totes les persones, també les que compten amb una
discapacitat, i facilitar la seva integració i acció en funció de les seves capacitats, sense veure
retallada la seva llibertat.
• Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat universal per a
totes les persones.
• Facilitar la mobilitat i els desplaçaments dins de la ciutat ampliant i millorant les infraestructures
i incorporant mecanismes per afavorir l’accés a la informació per a tothom.
• Impuls d’aquelles accions que faciliten i afavoreixen el pas cap a una vida independent.
• Millorar l’accessibilitat i la integració de les persones amb discapacitat als entorns escolars.
• Totes les actuacions que realitza el Districte dins la via publica son dissenyades sota una
perspectiva inclusiva.
• Impulsar projectes en el nou PDE del Districte H-G per fomentar la incorporació al món laboral
de les persones amb discapacitat. Impulsar les mesures oportunes per afavorir l’augment de
l’ocupació del col•lectiu com a factor clau d’inclusió social i davant la baixa taxa d’activitat de les
persones amb discapacitat.
• Fer de tots els barris d’Horta – Guinardó territoris socialment responsables i inclusius.
• Afavorir accions per evitar la bretxa digital de les persones amb discapacitat i avançar en la
incorporació d’avenços tecnològics innovadors que ajudin a que tinguin una vida més
independent. “
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