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 02.12.21
•

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 d’octubre de 2021

Part Informativa
Cartipàs
• DONAR COMPTE del decret d’alcaldia de data 15 de novembre de 2021 de nomenament de la
Sra. Núria Pi Garcia com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, en
substitució del Sr. Ricard Farin Sanz que cessa amb efectes 1 de novembre de 2021.
• DONAR COMPTE de la presa de possessió de la Sra. Núria Pi Garcia (GM-ERC) com a membre
del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó.
• DONAR COMPTE de la resolució de la regidora del districte, de concessió del règim de dedicació
exclusiva a la consellera Sra. Laura Pi Ledesma, per a l’exercici de funcions d’assistència a la
Presidència del Consell i comunicar la seva designació com a consellera portaveu del GM-ERC en
el districte; la concessió del règim de dedicació parcial (75%) al conseller Sr. Xavier Simó
Esparrich i comunicar la seva designació com a portaveu adjunt del GM-ERC en el districte.
• DONAR COMPTE de la resolució de la regidora del districte, de concessió del règim de sense
dedicació especial a la consellera Sra. Núria Pi Garcia.

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

Part Decisòria
Propostes d’acord
• INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat i
l’abstenció de GMDCs i GMDBxCanvi.
• 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 2022 i el Pressupost del Districte per l’any 2022.
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, l’abstenció de GMDERC-AM i
GMDBxCanvi, i el vot desfavorable de GMDJxCat i GMDCs.
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• APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del
Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2022; 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 i l’abstenció de GMDERC-AM,
GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi.
• INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, la segona Modificació puntual del Pla de millora urbana T1 La Teixonera per a l’ajust
dels usos de la clau 18; promogut per Residencial Nou Hebron, S.L.
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDJxCat, GMDCs,
GMDBxCanvi i l’abstenció de GMDERC-AM.
Mocions
Declaració institucional Dia mundial de la Lluita contra la SIDA.
1. Refermar el compromís del districte d’Horta-Guinardó en la lluita contra la SIDA per tal
d’aconseguir l’objectiu que l’any 2030 el 95% de les persones amb VIH tinguin coneixement de
la seva malaltia, el 95% estigui en tractament i el 95% tingui càrrega viral negativa, amb la
finalitat d’aconseguir la seva erradicació.
2. Reiterar la solidaritat amb aquelles persones que no han pogut superar-la i amb aquelles que
avui en dia la pateixen.
3. Donar suport a les entitats i als professionals sanitaris que lluiten per erradicar la malaltia, que
acompanyen a les persones seropositives i que busquen la desestigmatització de la mateixa i
de les persones que la pateixen.
4. Protegir i informar a la ciutadania de l’existència d’unitats de malalties de transmissió sexual i
promoure l’obertura de noves unitats a la resta de centres d’atenció primària que ara no en
tenen.
5. Garantir, dins les competències municipals, l’accés equitatiu a la sanitat a tota la ciutadania
barcelonina i protegir l’atenció primària per agafar a temps el VIH i poder donar tractament als i
les afectades al més aviat possible, a fi de garantir el màxim de persones amb càrrega viral
negativa.
6. Seguir promovent de forma conjunta amb altres institucions l’augment d’inversió en R+D+I que
ja ha quedat palès que ajuda a desenvolupar vacunes i medicaments que faciliten la prevenció
la transmissió de la malaltia i milloren la qualitat de vida dels seropositius.
7. Apostar per la formació com a eina per prevenir aquesta, reconeixent que la via del
coneixement és de les més efectives per arribar als objectius marcats, fent èmfasi en els joves i
en els homes que tenen sexe amb homes i dones trans.
8. Continuar realitzant campanyes municipals de sensibilització i conscienciació i facilitar les
dades sobre l’evolució del VIH i la SIDA i de les persones seropositives als canals de difusió de
l’ajuntament i actualitzar-les anualment.
Subscrita per GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi.
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D.-

PART D’IMPULS I CONTROL

Proposicions/declaracions de grup
Grup municipal d’ERC-AM
•

El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó insta al govern municipal a:
Promoure un “Circuit de Cultura al Carrer”, itinerant i de periodicitat anual amb actuacions
culturals, per tal de posar en valor a l’espai públic totes les expressions culturals i artístiques que
avui genera el teixit associatiu i ciutadà als nostres barris, al voltant de la celebració del Dia de
l’Associacionisme Cultural (4 de juny), a fi de convertir-lo en una data de referència per a gaudir de
l’ampli ventall d’activitats que ofereixen les associacions culturals del districte.
Crear una guia actualitzada de totes les entitats del districte i les activitats que realitzen per
trimestres.
Apropar la cultura generada per les entitats culturals dels diferents barris a col•lectius que tenen
dificultats per accedir-hi: hospitals, geriàtrics, residències de dia del districte.

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

Grup municipal de Junts per Catalunya
•

Que el govern municipal realitzi una auditoria i presenti al Consell Plenari del Districte d’HortaGuinardó del mes de juliol de 2022, un informe on es detalli de forma exhaustiva els punts
foscos detectats a parcs, places i carrers del districte d’Horta-Guinardó, solucions per revertirho i els criteris per avaluar-ne els resultats.

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

Grup municipal de Cs
•

Que des del Consell Plenari s’insti al Govern Municipal a iniciar amb caràcter immediat els
treballs necessaris que condueixin a la redacció d’una ordenança de llars compartides;
assumint el compromís de portar aquesta ordenança per a la seva aprovació de l’òrgan
corresponent l’abans possible.

NO S’APROVA amb el vot favorable de GMDPSC-CP, GMDJxCat, GMDCs, GMDBxCanvi i el vot
desfavorable de GMDBComú-E i GMDERC-AM.
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Grup municipal de Bcn x Canvi
• El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda:
1. Instem al Govern del Districte d’Horta-Guinardó a que demani a l’Ajuntament de Barcelona (i/o
altres organismes implicats) que acceleri els treballs d’elaboració del nou Pla d’Acció de
Senglars per Barcelona centralitzat i coordinat amb el Parc de Collserola i les altres ciutats
metropolitanes, per tal de millorar l’eficiència de les contraccions i les accions per controlar la
població de Senglars, amb recursos econòmics suficients i que tinguin en compte les
afectacions en els districtes frontera amb Collserola. Aquest Pla haurà d’actualitzar els
protocols de les actuacions necessàries per reduir la presència d’aquest animal en zones
urbanes i periurbanes del nostre districte, i a la resta de la ciutat de Barcelona.
2. Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó que tingui en compte les propostes dels veïns,
de les diferents entitats i associacions, i els demés grups municipals, per poder elaborar
propostes de millora en el Pla d’Actuació dels Senglars de Barcelona, per millor la eficiència i
eficàcia en l’actuació pel control dels porcs senglars a la ciutat.
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat,
GMDCs, GMDBxCanvi.
Precs
Grup municipal d’ERC-AM
•

Que el govern del districte estudiï treure alguns pals de llum que estan en mig de la vorera del
carrer Ercilla amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la mobilitat del carrer i que com a mínim
elimini, abans d’acabar aquest mandat, els claus perillosos dels pals de llum existents.

S’accepta
Grup municipal de Junts per Catalunya
•

Que el govern municipal realitzi una reserva pressupostària a càrrec dels Pressupostos
Municipals del 2022 per dignificar, arranjar i reparar els desperfectes del sistema de
subministrament d’aigua, el paviment i les grades del Centre Esportiu de Tennis de la Vall
d’Hebron.

No s’accepta
•

Que el govern municipal suspengui temporalment l’efectivitat de l’Àrea Verda 31, prorrogant la
seva posada en funcionament definitiva fins a 1 de gener de 2022, amb la finalitat de donar
marge als veïns i veïnes de la Font d’en Fargues per poder realitzar els tràmits administratius
necessaris.

No s’accepta
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Grup municipal de Cs
•

Que en les successives Comissions Consultives d’Ecologia Urbana del districte fins el final del
mandat, es presenti un informe de seguiment sobre les actuacions i mesures de reforç que es
duguin a terme a Horta-Guinardó d'acord amb el pla Cuidem Barcelona, i en el qual s'indiquin
les accions de millores en neteja, eliminació de pintades, senyalització, renovació d'elements
urbans, pavimentació, enllumenat, escocells o cura del verd urbà, així com el personal i
pressupost destinat a això.

No s’accepta.
•

Instar que amb caràcter urgent comencin els treballs de consolidació estructural de la Torre del
Moro i les gestions necessàries per a la protecció i restauració integral de l'edifici.

S’accepta
Grup municipal de Bcn x Canvi
•

Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó a posar en marxa una campanya informativa
amb mitjans i abast suficient, per fer-li arribar als interessats del sector de la restauració, tota la
informació relativa al tràmit relacionat amb la sol•licitud de les llicències de terrasses.
Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, a
millorar l’aspecte tècnic i visual de les terrasses provisionals, eliminant els blocs de ciment tipus
“New Jersey”, perquè les terrasses es puguin integrar dins del paisatge urbà, i evitar la
sensació visual d’un espai en obres.
Instem al Govern del Districte que tingui en compte les propostes del sector de la restauració,
de les diferents entitats i associacions, i els demés grups municipals, per poder elaborar
aquestes propostes per la renovació de les actuals terrasses.

S’accepta
•

Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó a fer un estudi exhaustiu de les mancances en
l'enllumenat dels diferents barris del Districte , per la seva renovació total o parcial.
Instem al Govern a que inclogui pel proper Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat (projecte
estratègic que persegueix incrementar la seguretat, l’eficiència energètica, la gestió intel·ligent i
la qualitat ambiental per la ciutadania), i per properes convocatòries del Pla “Millorem
l’enllumenat” (reforç de la inversió en l’enllumenat), els punts del nostre districte on més
necessitat hi ha per la renovació integral o parcial de l’enllumenat.
Instem al Govern que tingui en compte les propostes dels veïns, de les diferents entitats i
associacions, i els demés grups municipals, per poder elaborar propostes de millora en
l’enllumenat del nostre districte, per ser inclosos en el proper Pla de Renovació Integral de
l’Enllumenat i en els diferents Plans “Millorem l’enllumenat”.

S’accepta
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Preguntes
Grup municipal d’ERC-AM
•

Volem saber quines polítiques s’estan duent a terme, en l’actualitat i fins a finals de mandat, per
reimpulsar el comerç i la reactivació econòmica al barri del Guinardó, sobretot a l’àrea al voltant
del mercat.

S’informa
Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup
Grup municipal d’ERC-AM
•

Que s’informi de l’estat d’execució del prec, presentat pel Grup Municipal d’Esquerra
Republicana i acceptat al Consell Plenari del dia 7 de maig de 2020, on es demanava “que el
govern del districte d’Horta-Guinardó, posi en marxa urgentment uns plans d’ocupació i
formació específics, adaptats a les diferents tipologies de desocupació que tenim als nostres
barris i amb perspectiva interseccional, que és faci una amplia borsa de treball al districte en
col•laboració amb Barcelona Activa i el SOC, i a més posi a disposició d’emprenedors i petits
negocis, els locals públics que actualment pugin estar en desús amb unes condicions similars
amb les de La Clota Cotreball”.

Es dona per tractat.

Grup municipal de Cs
•

Que s'informi en aquesta sessió plenària de les actuacions realitzades pel govern d'acord amb
la proposició de Ciutadans aprovada en el Ple de desembre de 2020, per a la realització d'un
estudi amb les zones més adients per a la instal·lació d'ascensors o escales mecàniques en el
districte.
També es demandava un informe del nivell de funcionament i manteniment de les instal·lacions
actuals i les necessitats de renovació, així com que en els casos d'avaria
s'oferís informació pública de les incidències a través de la pàgina web del districte i de les
xarxes socials.

Es dona per tractat.
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