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ACORDS SESSIÓ ORDINÀRIA 01.12.22 

 
A.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 d’octubre de 2022 

B.- Part Informativa 
 
a) Cartipàs 

 
• DONAR COMPTE del decret d’alcaldia de 17 de novembre de 2022 de nomenament de  la Ima. 

Sra. Noemí Martín Peña regidora adscrita als Districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Martí 
i Sant Andreu, en substitució en els Districtes de Nou Barris i Sant Martí de la Ima. Sra. Marilen 
Barceló Verea, en el Districte de d’Horta-Guinardó de la Sra. María Luz Guilarte Sánchez, i en el 
Districte de Sant Andreu del Sr. Celestino Corbacho Chaves. 
 

b) Despatx d’ofici: 
 

• RESTAR ASSABENTAT de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 
 

• RESTAR ASSABENTAT de l’informe de la Regidora del Districte 
 

C.- Part Decisòria 
 
a) 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 2023 i el Pressupost del Districte per l’any 2023. 

 
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, l’abstenció de GMDERC-AM i el 
vot desfavorable de GMDJxCat, GMDCs  i  GMDValents.  
 
• APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del 

Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2023; 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,  l’abstenció de GMDERC-AM,  
GMDJxCat,  GMDCs,  i el vot desfavorable de GMDValents.  

 

b) Proposicions dels Grups Municipals 
 

c) Mocions 
 

 
D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
Proposicions/declaracions de grup 
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Grup municipal de B-Comú 
 
• Instar als Grups Municipals d’aquest districte a no reproduir mai discursos racistes i xenòfobs, 

estigmatitzadors i estereotipats, que atempten contra la dignitat de les persones i a evitar, 
especialment, ser altaveu d’aquests durant el període de pre-campanya ni durant la campanya 
electoral i a denunciar aquests discursos criminalitzadors i/o estigmatitzadors que es puguin 
produir. 

 
Instar a les diverses entitats, associacions i col•lectius que participen dels debats en òrgans del 
districte a no reproduir ni fer d’altaveu d’aquests discursos, i a sumar-se al rebuig cap a aquelles 
conductes que promouen l’odi o atemptin contra la dignitat de les persones. 

 
Instar als càrrecs polítics que actuen en representació del districte en qualsevol dels seus òrgans i 
als representants d'entitats, associacions i col•lectius que hi participin a que vetllin perquè aquests 
espais siguin sempre i en tot moment respectuosos amb els drets humans on no hi hagi espai per 
la reproducció d'aquests discursos estigmatitzadors o que promouen l’odi o atemptin contra la 
dignitat de les persones que es puguin produir. 
 

S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat,  
GMDCs  i el vot desfavorable de GMDValents.  

 

Grup municipal d’ERC-AM 

• Que el Govern Municipal del Districte, encarregui un projecte de reforma integral de l’equipament 
municipal Can Crehuet, per adequar la finca d’acord amb les entitats que en fan ús, i faci les 
gestions oportunes per poder disposar del pressupost corresponent per iniciar la seva reforma el 
més aviat possible. 
 

S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat,  
GMDCs  i  GMDValents.  

 
Grup municipal de Junts x Cat 

• El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda en el marc de l’anunci de les obres de 
trasllat del Mercat de l’Estrella: 

 
Demanar al Govern Municipal que anunciï, en un termini màxim de 15 dies, una ubicació 
alternativa per la carpa provisional del Mercat de l’Estrella, que generi consens i que garanteixi, 
sense perjudici de projectes pendents al barri, que el trasllat es durà a terme segons el calendari 
previst. 
 
Exigir que des d’Alcaldia s’habiliti un canal de interlocució directe entre l’alcaldessa Ada Colau, la 
regidora Montserrat Ballarín i l’Associació de venedors del mercat de l’Estrella. 

NO S’APROVA amb el vot desfavorable de GMDBComú-E i GMDPSC-CP i el vot favorable de 
GMDERC-AM, GMDJxCat,  GMDCs  i  GMDValents.  
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Grup municipal de Cs 

• Que el govern del districte impulsi abans de finals de l'any els treballs inicials per a definir un 
programa de treball amb les fases i un calendari per a l'elaboració d'un Pla de Mobilitat per al 
districte d’Horta-Guinardó 

 
Que aquest pla s'elabori amb la participació dels veïns, entitats, taules de mobilitat i grups 
municipals d’Horta-Guinardó 

 
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat,  
GMDCs  i  GMDValents.  

 
 
Grup municipal de Valents 

• Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó, convoqui una sessió específica de sensellarisme on 
es presenti un pla d'acció urgent per a donar resposta al mig centenar de persones que dormen 
actualment als carrers del nostre districte. 

 

NO S’APROVA amb el vot desfavorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDERC-AM i el vot 
favorable de GMDJxCat,  GMDCs  i  GMDValents.  

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
Grup municipal de PSC 
 
• El Districte d'Horta-Guinardó manifesta la seva voluntat d'elevar al Plenari del Consell Municipal de 

l'Ajuntament de Barcelona el canvi de nom del barri de La Teixonera, per tal que retorni al seu nom 
original de La Taxonera, tal com demana l'àmplia majoria d'entitats del barri 

S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat,  
GMDCs  i  GMDValents.  

 
c) Precs 

 
Grup municipal d’ERC-AM 

• Que el govern del districte ens faci arribar a tots els grups municipals de l’oposició, associacions 
veïnals i entitats feministes del districte, un informe d’anàlisi sobre la situació actual de l’espai 
públic amb perspectiva de gènere en els barris on s’han fet marxes exploratòries, quines 
actuacions s’han detectat, i quines actuacions s’han dut a terme des del govern municipal en 
l’espai públic, arran de les passejades per facilitar uns carrers segurs i accessibles amb 
perspectiva de gènere. 
 

S’accepta 
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• Que el govern del districte ens faci arribar a tots els grups municipals de l’oposició, a l’associació 

de veïns i veïnes i entitats del barri de la Teixonera, un informe amb les actuacions executades del 
pla de dinamització́ dels locals buits a la Teixonera i el foment de l’activitat emprenedora 
relacionada amb la creació́ artística, així com del pressupost i les actuacions concretes relaciones 
amb la promoció econòmica i de la dinamització comercial del barri de la Teixonera. 
 

S’accepta 

 
Grup municipal de Junts x Cat 

• Que amb la voluntat de millorar les condicions de seguretat i neteja a l’entorn de l’Institut Escola 
Mirades, el Govern Municipal: 

 
- Doni directrius als equips de neteja i manteniment perquè intensifiqui la seva acció en aquesta 

zona, posant especial cura tant a la zona de gossos com en els entorns propers a la reixa del 
recinte de l’escola. 

 
- Que el govern del districte vetlli perquè la Guàrdia Urbana garanteixi la seguretat i convivència 

dels infants de la zona amb aquest entorn, aplicant, si s’escau, l’ordenança de civisme i 
sancionant a aquelles persones responsables de les conductes incíviques que s’hi produeixen a 
diari. 

 
S’accepta 
 
• Que des del districte d’Horta-Guinardó, el govern municipal assumeixi el compromís d’incloure en 

el pressupost de l’any 2023 la dotació necessària per: 
 

- Garantir que les noves zones de joc i les zones que s’hagin de reformar siguin 100% accessibles 
i inclusives, tant per estructures d’accés com per estructures de joc. 

 
- Garantir que a cada barri del districte hi ha una àrea de joc infantil accessible i inclusiva. 

 
S’accepta 
 
 
Grup municipal de Cs 

• Que el Districte d’Horta-Guinardó disposi de manera urgent i mitjançant les gestions i l'aportació 
dels recursos necessaris, la reparació i millores dels problemes detectats en el Camp Municipal 
Vall Hebron i que es realitzi un seguiment del seu manteniment perquè els usuaris puguin realitzar 
la pràctica esportiva en condicions d'higiene i seguretat. 
 

S’accepta 
 

• Que s'elabori un informe detallat de l'estat d'implementació de totes les proposicions aprovades 
així com de tots els precs acceptats en aquest Consell Plenari. 
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Que aquest informe es lliuri als grups municipals abans de la celebració de l'últim ple del mandat 
degudament actualitzat i en el qual es detallin l'estat de realització de totes les propostes, el 
calendari i pressupostos executats. 
 

S’accepta 

 
Grup municipal de Valents 

• Que el Govern valori la situació d'higiene actual del districte, assenyalant quins són els principals 
indicadors en els quals es basa per a aquesta valoració. 
 

S’accepta 
 
• Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó estableixi un calendari amb l'empresa guanyadora 

del contracte (Rubatec) per a l'eliminació dels grafits per barris, i es comprometi al seu compliment. 
 

S’accepta 

 
d)  Preguntes  

 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Grup municipal d’ERC-AM 

• Que s’informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la proposició aprovada en la sessió 
del 6 de maig de 2021 del Consell Plenari, relativa a la pacificació dels entorns escolars del 
centres del Districte i en concret de les escoles de les Aigües i Mas Casanovas. 

 
Es dona per tractat. 
 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

• Amb motiu del Dia Mundial de la Infància. 
 
“ El Districte d’Horta-Guinardó ens comprometem amb la promoció d’una major i més eficient 
inversió en la infància, garantint que s’assignen els recursos necessaris per afrontar els reptes 
indicats, amb els drets de la infància al centre, i més concretament amb: 
 
1. La salut mental. Impulsarem mecanismes integrals de prevenció en matèria de salut mental en 

la infància i l’adolescència destinats a millorar el seu benestar emocional i, al mateix temps, 
promovent hàbits de vida saludables. 

2. El dret a l’educació, formal i no formal. Impulsarem polítiques de reforç educatiu que 
garanteixen l’accés equitatiu i efectiu a una educació de qualitat a través de beques i 
programes de suport, especialment per a infants a les seves primeres etapes educatives o en 
situació de vulnerabilitat. 

3. La promoció de la infància davant de tota classes de violència. Impulsarem mecanismes per 
tal que la nostra localitat sigui un entorn protector (a través de l’adaptació d’espais, formació 
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de professionals, etc.), que compta amb els recursos suficients perquè tots els serveis dirigits 
a la infància garanteixin, des d’un enfocament preventiu, la protecció de nens, nenes i 
adolescents davant situacions de violència, inclòs l’assetjament escolar. 

4. El dret a un medi ambient saludable. Impulsarem actuacions que promoguin una transformació 
urbana amb enfocament d’infància per millorar la qualitat ambiental (contaminació de l’aire, el 
soroll, l’efecte illa de calor) metabolisme urbà (els desplaçaments, xarxes d’aigua, energia i 
sanejament) i dels espais socials (espais públics, equipaments, habitatge, llocs de treball, etc), 
garantint que tots els nens i nenes gaudeixen d’un medi ambient net i saludable. 

Aquests compromisos van acompanyats a tenir en compte també les mateixes veus, necessitats i 
prioritats de cada infant i adolescent pel que fa a les decisions que els afecten a la nostra localitat, 
afavorint i impulsant processos de participació amb nens, nenes i adolescents. A més a mes, 
seguirem el marc global que ens marca l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, incloent-hi la infància i la seva cura emocional al centre de les nostres polítiques. Per 
això el nostre compromís.” 

Recolzada per unanimitat pel grups polítics GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, 
GMDJxCat, GMDCs i GMDValents. 
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