
Acords sessió ordinària 13.12.18 
 

 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 d’octubre de 2018. 

Part informativa 

 

 Quedar assabentat de la pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Joan Melenchon 
Soria, del grup municipal de la CUP-Capgirem 

 

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

 Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del Districte 
d’Horta-Guinardó durant l’any 2018; i sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament. 
 

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, l’abstenció de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 

GMDCs, GMDERC-AM, GMDPSC-CP i la GMDCUP, i en contra GMDPP. 

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

Projecte de modificació dels límits territorials dels deu districtes de la ciutat de Barcelona. 
 

S’informa desfavorablement amb el vot favorable de GMDBComú-E, en contra GMDPDeCAT-Unió-
Demòcrates, GMDPSC-CP, i l’abstenció de GMDCs, GMDERC-AM, GMDPP i 
GMDCUP. En contra el vot de qualitat del President (art. 86 ROM). 

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

Modificació Puntual del Pla especial d’Ordenació de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, promoguda pel Servei Català de la Salut i Vall d’Hebron- Vall d’Hebron Institut de Recerca. 

 
S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDCs, GMDERC-
AM, GMDPSC-CP i GMDPP; i l’abstenció de GMDCUP. 

 
 Quedar assabentat de l’Informe de la regidora del Districte 

 
Part d’impuls i control 
 
Proposicions/declaracions de grup 

Del Consell de Barri del Montbau 
 

 Recollir, fruit del procés participatiu i la implicació ciutadana, la proposta que resulti millor valorada, per 

a dotar Montbau de mitjans mecànics (escales, rampes o ascensors), i així solucionar en lo possible 

els actuals problemes d’accessibilitat del barri. On, necessàriament, haurà d’incloure’s la solució o 

solucions tècniques escollides, el seu cost i possibles terminis d’execució. 

- Definir i concretar en un document el compromís pressupostari suficient que asseguri la realització 

dels treballs necessaris per aplicar la solució escollida, consensuant amb les entitats veïnals i totes les 

forces polítiques un calendari d’etapes per a la seva execució, que parteixi amb la pressa de 

possessió del govern municipal sorgit després de les eleccions de maig de 2019 i que asseguri un 

termini màxim per a l’acabament de l’obra ni superior als 4 anys d’aquella legislatura. 

S’aprova per unanimitat. 

 
Del grup municipal Demòcrata 
 

 Suport als presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull 

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDERC-AM, i en 
contra GMDCs, GMDPSC-CP i GMDPP. 
 



 
Del grup municipal de Cs 
 

 Pla de millora de la seguretat ciutadana i del civisme en el districte 

 
S’aprova amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDCs, GMDERC-AM, GMDPSC-CP 
i GMDPP i l’abstenció de GMDBComú-E. 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 Instar al govern del Districte d’Horta-Guinardó a que defensi davant de TMB i del mateix govern 
municipal les següents actuacions: 
 

- Que la nova línia V25 cobreixi el CAP Pare Claret 
- Allargar la línia 39 per a que comenci al carrer de Pedrell. 
- Creuament de les V19 i V23 per a que donin servei a tot el barri de Can Baró 
- Fer que l’H6 passi pel lateral de la Ronda Guinardó 
- Que el bus 24 doni servei al CAP Manso 
- Definició o redefinició de noves línies de bus de barri per donar servei a les mancances que deixa la 

implementació de la nova xarxa. 
 
S’aprova amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDCs, GMDERC-AM, GMDPSC-CP 
i GMDPP i l’abstenció de DBComú-E. 
 
 
Del grup municipal del PSC 
 

 Posar en marxa, convocar i reunir a la major brevetat possible una taula de treball amb la participació 
de representants de l’AVV del Parc de la Vall d’Hebron, dels diferents grups polítics municipals i de 
sectors públics implicats com ara Habitatge, Educació, Urbanisme i Salut per tal de definir de manera 
consensuada una proposta que identifiqui i assigni una ubicació per una promoció d’habitatge 
dotacional i diferents equipaments públics com ara un CAP, una biblioteca i un Institut de Secundària a 
l’entorn del sector conegut com a Can Travi (carrers Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, Berruguete i 
Jorge Manrique). 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
Del grup municipal del PP 

 Que es convoqui a tots els partits polítics representats en el Consell a totes les reunions dels 
processos participatius del districte. 

 
S’aprova amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDCs, GMDERC-AM, GMDPSC-CP, 
GMDPP, i en contra de GMDBComú-E. 
 
 
Declaracions institucionals. 
 
Apoderament de les persones amb discapacitat, treballant per la seva inclusió i igualtat. 
 
1. Des del Districte d’Horta-Guinardó instem al conjunt d’institucions i administracions públiques a treballar 
per l’apoderament efectiu de les persones amb diversitat funcional, tot treballant per la seva inclusió i 
igualtat. 
 
2. Manifestem públicament tot el nostre suport a totes les entitats que representen al conjunt del col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional i al conjunt d’agents i sectors que, de manera quotidiana, lluiten des 
dels seus respectius àmbits per una societat més igual, solidària, inclusiva i respectuosa amb els drets i 
les llibertats. 
 
3. Instem al conjunt d’institucions i administracions públiques a assumir de forma coresponsable amb 
entitats de la societat civil el repte del mandat per una accessibilitat universal i de garantir la protecció dels 
drets que assisteixen a les persones amb diversitat funcional des d’una perspectiva igualitària i 
integradora. 
 



4. Manifestem la nostra defensa dels drets socials i laborals de les persones amb diversitat funcional, així 
com el nostre rebuig i la nostra ferma condemna a la violència masclista i la discriminació que contra les 
dones en idèntica situació s’estigui produint, interpel·lant alhora al conjunt de la societat a treballar per un 
futur en el que aquesta xacra resti només com una trist realitat passada. 
 
5. Seguirem treballant per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a possibilitats que ajudin a adquirir 
els coneixements i aptituds necessaris per participar plenament en la societat; a aconseguir l’ocupació 
plena i garantir un treball decent; a potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política; i a 
proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles. 
 
6, Encoratgem a la societat, i especialment als mitjans de comunicació, a incorporar de manera 
normalitzada el llenguatge inclusiu en virtut de la seva incidència com agent educatiu i socialitzador, així 
com a la dinamització del teixit cívic de drets humans de les persones amb discapacitat i les seves 
famílies que viuen a zones rurals i necessiten de l’aposta institucional per autèntiques polítiques públiques 
de desenvolupament inclusiu als seus àmbits de residència. 
 
7. Manifestem la necessitat de remoure i eliminar qualsevol tipus de barreres, els molts obstacles que les 
persones amb diversitat funcional es troben en qualsevol àmbit de la vida quotidiana. Aquestes persones 
han de poder participar activament i productivament en la vida social i econòmica de les nostre societats, 
del seu barri, del districte i la ciutat. La inserció laboral de les persones amb diversitat funcional i el foment 
de la capacitat inclusiva de l’economia social han d’esdevenir elements prioritaris de l’agenda política i 
institucional si volem una societat més justa i igual, una societat més digna i millor. 
 
 
Amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista. 
 
1. Manifestar el rebuig i la condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament 
contra moltes dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals. 
 
2. Instar a que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d’Estat contra la 
Violència Masclista a l’àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i 
sensibilització social. 
 
3. Encoratjar a tota la societat a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació de violència tot 
vetllant pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista i treballar de 
manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones. 
 
4. Instar a les diverses institucions catalanes que promoguin un gran pacte català per garantir el 
desenvolupament de les polítiques contra la violència masclista. 
 
5. Que el Govern estatal, català i al propi ajuntament instin als mitjans de comunicació a evitar aquells 
continguts que transmetin un estereotip de relacions de parella basat en comportaments masclistes, 
utilitzin llenguatge no sexista i visibilitzin la realitat de discriminació i violència masclista que pateix la 
meitat de la població. 
 
6. Instar al govern municipal a promoure campanyes de sensibilització especialment dirigides al jovent per 
fomentar les noves masculinitats i els feminismes. 
 
 


