
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 08.07.21 

• Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de maig de 2021 

Part Informativa 

• Restar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 

• Restar assabentat de l’informe de la Regidora del Districte 

• Restar assabentat de la Mesura de Govern. Pla de Barris 

• Restar assabentat de la Mesura de Govern. Habita Carmel 

Part decisòria 

Propostes d’acord 

• Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla 
especial urbanístic regulador d’una residència assistida amb centre de dia per a gent gran al carrer Rubió 
i Ors, 19 de Barcelona; promogut per Domus Hortus, S.L. 

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

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 del districte a:  

1. Aturar l’execució de les obres pel tancament de les bateries antiaèries per tenir temps a construir un 
consens sobre les actuacions necessàries a la zona.  
2. Treballar un projecte global, amb entitats, veïnat i associacions, per dignificar i posar en valor el 
patrimoni històric que representen les bateries antiaèries, les barraques i les restes de poblat iber de tota 
la zona del cim del Turó de la Rovira.  
3. Mentre es treballa per arribar al consens en aquest nou projecte desenvolupar actuacions a curt 
termini per reduir l’impacte de l’incivisme a la zona 

No s’aprova amb el vot favorable de GMDERC-AM i GMDBxCanvi, l’abstenció de GMDJxCat i GMDCs, i el 
vot desfavorable de GMDBComú-E i GMDPSC-CP. 

Grup municipal de Junts per Catalunya 

• Que el govern municipal iniciï en el termini de tres mesos un Taula de Treball per abordar la problemàtica 
de l’atur juvenil al Districte, en la qual hi participin els equipaments i el punt d’informació juvenil del 
districte, les Universitats i centres de Formació Professional ubicades a Horta-Guinardó, representants de 
Barcelona Activa i entitats empresarials, amb l’objectiu d’identificar oportunitats, generar sinergies i 
coordinar actuacions i campanyes per fomentar la contractació de persones joves al districte. 
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No s’aprova amb el vot favorable de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi, i el vot 
desfavorable de GMDBComú-E i GMDPSC-CP. 

Grup municipal de Cs 

• Instar al govern del districte a promoure que, abans de la implantació del “Porta a Porta” en el barri 
d’Horta, la revisió de tots els problemes detectats en el nou sistema de recollida selectiva com són la falta 
de flexibilitat horària, problemes d’augment de la brutícia, la falta d’adaptació a veïns amb problemes de 
mobilitat, la recollida de comerços, la poca transparència sobre l’ús de les dades privades o totes 
aquelles circumstàncies específiques que puguin afectar al barri d’Horta. 

Que des del Districte es prioritzi la informació amb tots els veïns i comerços d’Horta per a promoure un 
gran consens social per a la implantació del nou sistema, així com que  es realitzi una permanent 
comunicació a les entitats i grups polítics per a fer seguiment del procés. 

Que a la fase inicial de la implantació s’estudiï la possibilitat de que, de manera transitòria, convisquin el 
sistema actual amb el nou model de recollida selectiva per a facilitar el canvi d’hàbits dels veïns al nou 
model. 

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

Grup municipal de Bcn x Canvi 

• Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, donat que aposta per la millora de la mobilitat i 
accessibilitat als carrers del nostre districte, a realitzar un projecte d'ampliació i millora de la vorera de 
l’avinguda Jordà, en el tram comprès entre els carrers Judea i Nínive, al barri de Sant Genís dels 
Agudells, tal i com demanen els veïns del barri, i tal i com s’ha demanat també a través dels 
pressupostos participatius. 

Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, que elabori aquest projecte tenint en compte el projecte 
presentat a través dels pressupostos participatius. 

Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó que tingui en compte les propostes veïnals, de les diferents 
entitats i associacions, i els demés grups municipals, per poder elaborar aquesta proposta d’ampliació i 
millora de la vorera de l’avinguda Jordà al barri de Sant Genís dels Agudells. 

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

Precs 

Grup municipal de Junts x Cat 

• Que s’informi de les accions que s’estan duent a terme en matèria de prevenció d’incendis als barris de 
muntanya del Distrite d’Horta-Guinardó i s’executi de forma imminent un pla de neteja i desbrossament 
de les zones boscoses properes a zones habitades per tal de minimitzar els riscos en cas d’incendi. 

S’accepta. 
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Grup municipal de Cs 

• Que el districte realitzi un informe amb relació complerta dels equipaments i espais municipals a Horta-
Guinardó gestionats per empreses privades o entitats socials i que inclogui les dades més rellevants de 
cadascuna de les concessions i contractes: nom del gestor, data d’adjudicació i el període de la 
concessió, pròrrogues, imports dels contractes o especificitats de la concessió. 

Que aquest informe sigui lliurat als grups municipals i penjat a la web del districte per a consulta pública 
de manera que sigui permanentment actualitzat. 

S’accepta. 

• Que el districte impulsi un projecte per a la identificació i informació de les obres d’art públic d’Horta-
Guinardó, ja siguin escultures, monuments o qualsevol peça artística catalogada situada en l’espai públic 
mitjançant la instal·lació de panels informatius, plaques o qualsevol altre mobiliari identificador de l’obra. 

 Que es doni prioritat al manteniment de les obres a l’aire lliure, així com a la difusió i a la promoció 
d’aquest patrimoni en tots els barris del districte. 

S’accepta. 

Preguntes 

Grup municipal d’ERC-AM 

• Quines actuacions té pensades l'equip de govern per pal·liar la problemàtica i molèstia que ocasionen les 
línies de bus turístic i el Bus Güell en els barris del Baix Guinardó i Can Baró i quants recursos destinarà 
a tal fi? 

S’informa 

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, presentada pel GMERC i 
aprovada per la unanimitat del Consell Plenari del Districte en la sessió del 6 de maig de 2021, relativa a 
entorns escolars. 

Es dona per tractat. 
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Grup municipal de Junts per Catalunya 

• Que el govern municipal informi de les gestions realitzades fins al moment per convocar la Taula de 
Serveis Socials de forma trimestral i informi quan serà convocada. Proposició aprovada en el Consell 
Plenari de 4 de març de 2021. 

Es dona per tractat. 

Grup municipal de Cs 

• Prec acceptat al Consell Plenari de 4 de març de 2021 relatiu a la implantació del programa “Baixem al 
carrer”.  Es sol·licita informació sobre les gestions realitzades per donar compliment al prec acceptat i 
quin tipus d’accions de seguiment i d’informació actualitzada té el districte sobre la situació del mateix. 

Es dona per tractat. 
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