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Acords sessió ordinària 01.03.18 

 
 

 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2017. 

Part informativa 

 
Cartipàs 

 Quedar assabentat de la resolució de la regidora del districte de nou cartipàs d’àrees i territori dels 

consellers membres de la Comissió de Govern del Districte.  

 Quedar assabentat del decret d’Alcaldia de 15 de febrer de 2018 de cessament de la Sra. Julia 

Calonge Coch (Cs) com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, amb efectes 

des del 6 de febrer de 2018. 

 Quedar assabentat de la Presa de possessió del nou conseller del Districte Sr. Albert Arce Vela 
 

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

 Quedar assabentat de les mesures de govern del “Pla de desenvolupament econòmic Horta-Guinardó 
2018-2022” i del “Consell Escolar Municipal d’Horta-Guinardó al consell educatiu de districte”. 

 
Part decisòria 
 

Propostes d’acord. 

 Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la Carta de Barcelona, la 
Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de La Clota, reordenació, d’iniciativa municipal. 

 
S’informa favorablement per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-
Unió-Demòcrates, GMDCs, GMDPSC-CP i GMDPP, i l’abstenció de GMDERC-AM. 
 

 
Part d’impuls i control 
 
Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal Demòcrata 
 

 Dotar de pressupost al Districte per millorar la neteja necessària al territori i augmentar la contractació 

d’agents cívics. 

S’aprova per unanimitat. 
 
Del grup municipal de Cs 
 

 Informació de les incidències en ascensors i escales mecàniques; informes semestrals sobre zones 

prioritàries per a la seva instal·lació i sobre el nivell de disponibilitat; ampliació de l’horari de la seva 

utilització per a que coincideixi amb el del metro. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

 Presentació d’un projecte executiu per a la reforma integral de la Rambla del Carmel que inclogui un 

altre ascensor al mirador. 

S’aprova per unanimitat. 
 
Del grup municipal del PSC 
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 Impulsar el Compromís per a la cobertura de la ronda de Dalt. 

S’aprova per unanimitat. 

 
 
Declaracions institucionals. 
 

 Suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març. 
 
“ El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 
 
1. Refermar el seu compromís amb la lluita feminista, per a aconseguir una igualtat efectiva entre gèneres 
i sexes. 
 
2. Denunciar i lluitar contra l’escletxa salarial entre homes i dones, reflex de la situació de desigualtat que 
les dones pateixen al món laboral i de la manca de mecanismes eficients per garantir la conciliació 
personal entre l’àmbit públic i privat i el desenvolupament lliure de les dones professionalment i 
personalment, afectant també a les prestacions socials i jubilació d’aquestes. 
 
3. Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i sensibilitzar la societat, 
especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat d’avançar en l’eliminació de l’escletxa salarial, amb 
el compromís d’impulsar la implantació de plans d’igualtat a les empreses de la ciutat i el Districte, 
especialment en aquelles que siguin prestatàries i/o adjudicatàries de serveis municipals. 
 
4. Impulsar des del govern municipal les mesures necessàries per a acabar amb l’escletxa salarial a 
l’Ajuntament de Barcelona i aplicar els mecanismes per a aconseguir una plantilla paritària en totes les 
seves posicions i nivells. 
 
5. Instar al govern municipal a incloure clàusules socials als concursos públics per tal que les empreses 
contractades per l’Ajuntament publiquin les seves dades salarials i acompleixin els criteris de no 
discriminació salarial ni de gènere, i que aquesta publicació es faci també a través de la web municipal. 
 
6. Instar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de transparència per a que tots els 
salaris d’homes i dones siguin públics i d’igualtat salaria necessàries per a acabar amb l’escletxa salarial 
per gènere, així com el desplegament efectiu de les Lleis d’igualtat vigents a l’Estat Espanyol i a 
Catalunya. 
 
7 Donar suport a la convocatòria de Vaga Feminista prevista pel 8 de març tot facilitant la informació per a 
què les treballadores del Districte i de l’Ajuntament que vulguin puguin adherir-se a la vaga de la manera 
que considerin. 
 
8. Informar i cridar a la participació a la jornada reivindicativa del 8 e març i a les mobilitzacions que es 
realitzin aquell dia al Districte i a la ciutat, tot fent servir els mitjans de difusió a l’abast del Districte, així 
com a través del Consell de Dones del Districte. 
 
9. Penjar la pancarta amb la imatge de la vaga feminista a la seu del Districte i convocar una concentració 
a les 12 del migdia a tots els equipaments municipals per tal de visibilitzar les reivindicacions de les 
dones. 
 
10. Promoure la creació d’un grup de treball amb la participació dels grups polítics, entitats cíviques i 
socials i les entitats feministes del Districte per generar un entorn de discussió que permeti articular 
accions conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga. “ 
 
 

 Suport institucional a la campanya impulsada per pensionistes i jubilats de CCOO-UGT i la PUGGC. 
 
“ El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 
 
I. Manifestar el suport a la campanya impulsada per pensionistes i jubilats de CCOO-UGT i la PUGGC i a 
les seves reivindicacions en el sentit de: 
 
1. Exigir al Govern de l’Estat que variï la seva posició en la Comissió del Pacte de Toledo i que, sobre la 
base del diàleg i l’acord social i polític amplis, es posin en marxa les mesures necessàries per a garantir la 
sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions, tal i com s’ha anat fent des de 1995 amb excel·lents 
resultats. 
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2. Cal que es recuperi l’índex de revaloració de les pensions, i que sigui pactat en el marc del Diàleg 
Social, que garanteixi el manteniment del seu poder adquisitiu durant tot el període de percepció, i mentre 
això no es produeix, el Govern ha de garantir un flux de recursos sostingut i suficient en el sistema de la 
Seguretat Social. 
 
3. Exigir una Renda Mínima estatal, per millorar una llacuna molt concreta i molt àmplia que avui té el 
sistema de protecció social, ja que no està dissenyat per protegir els que mai han tingut una ocupació i la 
busquen (joves sobretot, però també dones) i els aturats de llarga durada (avui ja d’un perfil 
sociodemogràfic amplíssim), que veuen esgotades les prestacions d’atur, i que es troben en una situació 
de necessitat perquè ni ells ni els seus entorns familiars tenen ingressos suficients. 
 
4. La lluita contra la desigualtat i la pobresa ha de ser la prioritat que guiï les decisions econòmiques i 
laborals, perquè, tot i que Espanya ha recuperat el 2017 el volum de PIB previ a la crisi, el repartiment 
d’aquesta riquesa és molt desigual. 
 
5. Exigir al Govern espanyol mesures eficaces contra la pobresa energètica, establint un autèntic bo social 
per a l’electricitat i el gas, que garanteixi el subministrament bàsic de totes les llars i impedeixi els talls de 
subministrament, tenint en compte els membres de la unitat familiar i el nivell de renda. 
 
II. Elevar a l’Ajuntament de Barcelona perquè insti a les administracions a adoptar mesures específiques 
per eradicar la bretxa existent entre la quantia de les pensions dels homes i les dones: amb perspectiva 
de gènere a qualsevol reforma que es produeixi al sistema de pensions; amb aprovació d’una llei 
d’Igualtat Laboral que vigili per l’aplicació del principi de no discriminació i igualtat en l’accés i mercat de 
treball i finalment, recuperant la iniciativa legislativa inclosa en la llei 27/2011 d’incrementar al pensió de 
viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base 
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dones. “ 
 
 
 

 Sobre el compromís i recolzament al model d’escola catalana d’immersió lingüística en català. 
 
“ El Consell Plenari del Consell Municipal aprova la següent: 
 
1) Condemnar rotundament els atacs polítics, injustificats i contra normativa, que el nostre sistema 
educatiu i concretament la Immersió lingüística està patint per part d’alguns partits espanyols amb excusa 
de l’aplicació del 155. I mostrar el rebuig frontal del Consell Plenari a qualsevol intent de construir un 
model educatiu que separi els i les alumnes per raó de llengua o qualsevol motiu. 
 
2) Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat 
d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït els darrers 30 anys. 
 
3) Apostar i defensar un model integrador que aposti per la coeducació i permeti superar desigualtats i 
exclusions, ja siguin lingüístiques, econòmiques, culturals o de valors. 
 
4) Denunciar que els plantejaments que propugna el govern espanyol i alguna entitat clarament 
minoritària al nostre país són un atac directe contra el model d’escola catalana i representen un intent 
d’involució educativa uniformitzadora. I que les actuacions d’adoctrinament ideològic, la generació de 
sospites i denúncies i la voluntat de segregar lingüísticament volen posar en risc el model educatiu català 
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència 
de la nostra societat.  
 
5) Expressar el suport i agraïment i donar tot el suport als educadors i educadores i professionals de 
l’educació de tots els àmbits (escolar, de lleure, de l’educació al llarg de la vida), i encoratjar-los a seguir 
realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de sempre. 
 
6) Posar en valor la tasca de la comunitat educativa en ple i de les entitats que formem SomEscola i fer 
extensiva la seva crida al conjunt de la societat per defensar el model educatiu català, i que es 
comprometin a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora. 
 
7) Manifestar el suport del Consell Municipal de Barcelona a tota la comunitat educativa en les seves 
accions en defensa de la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i refermar el 
compromís de l’Ajuntament amb la Immersió lingüística i que mitjançant el Consorci d’Educació, garantirà 
que aquest model continuarà intacte a la ciutat de Barcelona. 
 
8) Comunicar el present acord al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, a la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya. “ 
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 Suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Barcelona, adopta el següent acord: 
 
1. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Cod i 
Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com 
el de Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc. 
 
2. Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó, cal 
recordar-ho, per meres expressions o idees. 
 
3. Instar el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per la 
derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma de Codi Penal per tal de garantir el ple exercici de 
la llibertat d’expressió, especialment en les expressions artístiques. 
 
4. Mostrar el recolzament a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics, i veïns i veïnes en general 
que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió en Plataforma com “No Callarem”. 
 
5. Traslladar aquests acords del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona a Josep Miquel Arenas, 
conegut com Valtonyc, el Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat Espanyol. “ 
 
 


