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 03.03.22
• Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2021
Part Informativa
Cartipàs
• Donar compte del Decret d’alcaldia de 18 de febrer de 2022 pel qual es nomena la Sra. Clara
Jakqueline Baca Chankingah com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta- Guinardó,
en substitució de la Sra. Carmen García Lores.
• Donar compte de la pressa de possessió de la Sra. Clara Jakqueline Baca com a membre del
Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó.
• Donar compte de la resolució de la Regidora del districte, de data 23 de febrer de 2022 de
concessió del règim sense dedicació especial a la consellera Sra. Clara Jakqueline Baca.
• Donar compte de la resolució de la Regidora del districte, de data 23 de febrer de 2022 de
nomenament de la Sra. Clara Jakqueline Baca membre de la Comissió de Govern del districte i
aprovar el nou cartipàs dels consellers membres de la Comissió de Govern del districte.
• Donar compte de la resolució de la Regidora del districte, de data 18 de febrer de 2022, de
concessió del règim de dedicació parcial (75%) amb efectes de 21 de febrer al conseller Sr. Sergi
Perea.
Despatx d’ofici
• Restar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici.
• Restar assabentat del Decret d’alcaldia de 20 de gener de 2022 pel qual es disposa prendre
coneixement del canvi de denominació del Grup municipal de Barcelona pel Canvi que passa a
denominar-se Grup municipal Valents, en atenció al canvi de nom del partit polític Barcelona pel
Canvi, inscrit en el Registre de Partits Polítics.
• Restar assabentat de l’informe de la Regidora del Districte
Part Decisòria
Propostes d’acord
• Constituir el Consell de Persones grans del Districte d’Horta-Guinardó com a consell sectorial, de
conformitat amb allò disposat als articles 47 i 48 del Reglament intern d’organització i
funcionament del districte; APROVAR el seu Reglament intern de funcionament; DESIGNAR els
membres que l’integraran i INCORPORAR l’esmentat Consell al cartipàs aprovat pel Ple del
Districte en data 10 d’octubre de 2019.

S’aprova per unanimitat amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM,
GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.
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• Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona,
la segona Modificació puntual del Pla especial urbanístic de la Fundació privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per a l’ampliació de la unitat de crítics, promoguda per la Molt
Il·lustre Administració de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
S’aprova per unanimitat amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM,
GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.
• Informar favorablement anomenar Plaça de Ramona Fossas i Puig l’espai existent a la cruïlla del
carrer Escornalbou i la Ronda Guinardó, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels
carrers de Barcelona.
S’aprova per unanimitat amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM,
GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

• Informar favorablement anomenar Plaça de Rosa Galobardes i Alsina l’espai existent al carrer
Teodor Llorente, entre el carrer de la Garrotxa i el Passatge Llívia, davant el mercat del Guinardó i
el Casal de joves Girapells.
S’aprova per unanimitat amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM,
GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

Mocions
Davant la gravetat que suposa la invasió d’Ucraïna, en nom del Consell Plenari del Districte d’HortaGuinardó, amb la unanimitat de tots els grups que el conformem, fem la següent declaració:
1. Condemnen enèrgicament la invasió militar d’Ucraïna ordenada pel govern de la Federació
Russa, per ser una violació flagrant dels drets humans i del dret internacional. Reclamem la fi de
les hostilitats i la retirada immediata de les tropes russes del territori ucraïnès.
2. Ens solidaritzem amb la població ucraïnesa i volem fer arribar també tot el nostre escalf i suport a
la comunitat ucraïnesa de Barcelona.
3. Recolzem la reacció de la Unió Europea en aquest conflicte, en defensa de la pau i els principis i
valors democràtics.
4. Barcelona es una ciutat de pau que sempre ha dit no a la guerra. Fidels a aquesta tradició, fem
una crida al diàleg i advoquem per treballar, amb celeritat, per una solució diplomàtica que posi fi
a aquesta invasió que està causant un gran patiment a milions de persones.

Subscrita per GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.

D.-

Part d’impuls i control

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

2

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
c/ Lepant, 387 1a planta
08025 Barcelona
93 291 67 59
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat

• El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó insta al govern municipal a:
-

Impulsar les negociacions del desenvolupament del projecte d’urbanització de l’entorn del Torrent
de Lligalbé i que s’arribi a un acord definitiu sobre els habitatges conjuntament amb totes les parts
i que s’estableixi un calendari sobre el projecte amb l’objectiu de què en el proper mandat es pugui
començar a executar.

-

Reprendre de manera més satisfactòria un espai de diàleg integrat pels Grups Municipals amb
presència al districte, tècnics, l’Associació de Veïns i Veïnes, usuaris de l’hort i el Grup d’Estudis
del Pou respecte a la totalitat del projecte on es treballi per desenvolupar un projecte comunitari de
consens que pugui tenir continuïtat arran de la demanda d’alguns veïns i veïnes dins del Baix
Guinardó.

-

Reprendre en un termini no més enllà de 30 dies el diàleg amb el veïnat i tots els agents
mencionats anteriorment inclòs els usuaris de l’hort el Brot perquè mentre no es porta a terme la
construcció dels habitatges i jardins, es pugui fer ús de l’espai amb l’objectiu d’iniciar un projecte
comunitari consensuat per evitar l’incivisme, l’ús privatiu de l’espai i els problemes de convivència i
de manca de consens que s’han generat en el passat.

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

Grup municipal de Junts per Catalunya
• Instar al govern del districte a informar al Consell Plenari de:
-

Les accions de reforç en matèria de neteja que es duran a terme arrel de la posada en
funcionament del Pla Cuidem Barcelona al districte d’ Horta-Guinardó.
Quants dels 350 punts de reforç de neteja que s’han anunciat a tota la ciutat corresponen al nostre
districte amb informació detallada per barris.
Quants dels 70M€ de despesa addicional anunciada en matèria de neteja correspondran a
despesa al nostre districte.

Lliurar també tota aquesta informació per escrit, als grups municipals amb representació al Plenari del
Consell de Districte d’Horta-Guinardó.
S’aprova per unanimitat amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM,
GMDJxCat, GMDCs i GMDValents.
Grup municipal de Cs
• Que el Consell Plenari de Horta-Guinardó insti a la paralització temporal de l’obertura del centre
previst per a persones sense llar amb problemes de drogodependències a l’antic hotel Aristol fins
que no s’arribi a un consens sobre aquest projecte amb els representants de les famílies
d’alumnes de l’escola Mas Casanovas, els representants veïnals i grups polítics del districte.
No s’aprova amb el amb el vot favorable de GMDCs, l’abstenció de GMDJxCat, GMDValents i en
contra GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDERC-AM.
Grup municipal de Valents
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1.

Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) del
Districte Horta-Guinardó un punt d'atenció especialitzat per a atendre a petits propietaris i veïns
que sofreixen els problemes de l'okupació il•legal d'immobles, especialment les que són de
caràcter delinqüencial.

2.

Iniciar els treballs necessaris per a què l'aplicació mòbil ‘Barcelona a la Butxaca’, incorpori un
apartat que permeti als propietaris i veïns afectats per les okupacions, denunciar i informar
ràpidament als cossos policials davant possibles intents de noves okupacions amb la finalitat de
desallotjar de manera imminent i evitar l’okupació prolongada de l’immoble, i a serveis socials per
tal de cercar una alternativa habitacional per les persones okupants i que presentin risc de
vulnerabilitat.

3.

Elaborar un cens de pisos i locals okupats il•legalment i que generen problemes de convivència o
són de caràcter delinqüencial en el Districte d’Horta-Guinardó, que s’actualitzi trimestralment, per
a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions.

4.

Instar la Mesa d'Emergència Residencial a incrementar el lliurament dels habitatges a les
persones en risc d'exclusió social.

No s’aprova amb el amb el vot favorable de GMDJxCat, GMDCs, GMDValents i en contra
GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDERC-AM.

Precs
Grup municipal d’ERC-AM
• Que el govern del districte realitzi el projecte executiu de remodelació integral del carrer d'Amílcar
conjuntament amb el veïnat en aquest mandat.
No s’accepta.
• Que el govern del Districte dugui a terme les actuacions suficients i necessàries per assegurar la
convivència entre els usuaris de les terrasses dels bars i restaurants i la resta del veïnat
especialment en els punts on s’han detectat queixes i denuncies, estudiant en un possible
avançament una hora abans en la recollida els caps de setmana tal com es va acordar per
unanimitat en la darrera comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, augmentant les inspeccions i
ajustant el nombre de taules a la situació prepandèmia
S’accepta.
Grup municipal de Junts x Cat
• Que el Govern del Districte dugui a terme les actuacions necessàries per garantir la seguretat de
tothom, especialment en zones properes a parcs infantils i zones d’esbarjo per a gossos, i que
presentin per escrit un informe on constin les actuacions dutes a terme.
S’accepta.
• Que el Govern Municipal impulsi, de forma consensuada amb el veïnat de la Font del Gos, la
creació del bus del barri a demanda al barri de la font del gos, adaptant la mida del vehicle a les
característiques urbanes, i la freqüència de pas de l’actual línia 185 a la demanda de transport
públic de la part alta del barri.
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S’accepta
Grup municipal de Cs
• Que des del districte es facilitin els mitjans i el personal necessaris a les associacions de
comerciants per poder donar recolzament i assessorament als comerços per poder adherir-se a
BcnMarket o a les properes campanyes de “Bonus Consum” i a fer-ne el seguiment.
Instar l'ajuntament que els terminis dels pagaments dels bons als comerciants en pròximes
campanyes no s'allarguin més enllà dels primers cinc dies del mes següent a la seva utilització
No s’accepta
• Que s'incrementi tant la capacitat de passatgers dels vehicles que circulen per la línia 119 de bus
de barri així com les freqüència de pas en els moments de més demanda.
No s’accepta

Grup municipal de Valents
• Instar al Govern del districte Horta-Guinardó a fer un estudi dels carrers i voreres del districte amb
més incidència per relliscades, tant de vehicles (públic i privat) com per vianants.
Inicia els treballs necessaris perquè es pugui ampliar l’aplicació del tractament antilliscant que s’ha
fet servir al carrer Murtra (barri del Carmel), sempre i quan hagi donat un resultat satisfactori al
carrer esmentat.
Iniciar els treballs necessaris per canviar el paviment als carrers i voreres on no és possible
utilitzar el tractament antilliscant esmentat, per algun altre paviment o tractament antilliscant, que
hagi donat un resultat satisfactori en el mateix districte o en algun altre districte de Barcelona.
Iniciar els treballs necessaris per poder afegir elements que puguin evitar les caigudes a les
voreres en cas de relliscades, com poden ser baranes, etc, en els llocs on sigui oportú fer-ho.
Que el Govern del Districte Horta-Guinardó tingui en compte les propostes veïnals, de les diferents
entitats i associacions i els demés grups municipals per elaborar aquest pla de
tractaments/paviments antilliscants al nostre districte.
S’accepta
• Instar al Govern del districte Horta-Guinardó a fer un estudi dels carrers i voreres del districte on
falten bancs i cadires, o que estan en mal estat (i no es poden fer servir). Aquests elements de
mobiliari urbà permeten millorar la mobilitat dels ciutadans al nostre districte, ja que permeten
descansar durant el qualsevol trajecte a peu en aquest districte majoritàriament de muntanya.
Inicia els treballs necessaris perquè es puguin ampliar les zones de descans amb bancs, cadires i
d’altres elements de mobiliari urbà similars als diferents carrers i places del nostre districte, i
substituir els elements de mobiliari urbà en mal estat, per millorar la mobilitat a peu dels ciutadans.
Que el Govern del Districte Horta-Guinardó tingui en compte les propostes veïnals, de les diferents
entitats i associacions i els demés grups municipals per elaborar aquest pla per la millora en
mobilitat a peu dels ciutadans al nostre districte.
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S’accepta

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
al Districte d’Horta-Guinardó i acceptat pel Govern Municipal al Consell Plenari del dia 17 de
desembre de 2020, relatiu a “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”.
Es dona per tractat.
Grup municipal de Junts x Cat
• Prec acceptat en sessió plenària ordinària del Consell del dte de data 4.03.21 relativa a ‘’ Que es
realitzi una neteja urgent de la zona esmentada (solar muntanyós amb vegetació, pals, pedres i
sorra) que suposa que els vianants hagin de canviar de cantó del carrer per evitar les branques
que envaeixen l’espai per caminar, i que el districte realitzi una actuació urgent posant especial
atenció al pal de llums situat just abans de la cantonada amb Castellbisbal.”
Es dona per tractat.
Grup municipal de Cs
• Que s'informi en aquesta sessió plenària de les actuacions realitzades pel govern d'acord amb el
prec acceptat al Plenari del març 2021, relatiu a “l'increment de la instal•lació de més mobiliari per
a asseure's en l'espai públic amb l'objectiu de millorar qualsevol recorregut per als vianants, tenint
en compte la correcta ubicació i orientació d'acord amb les normatives d'accessibilitat i que
s'intensifiqui el seu manteniment.

Es dona per tractat.
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