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Acords Sessió Ordinària 15.10.20
 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2020
Part informativa
 Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici
 Quedar assabentat de l’Informe de la regidora del Districte

Part d’impuls i control
Proposicions/declaracions de grup
Grup municipal d’ERC-AM
1. “Millorar la presència dels policies de barri amb la seva assistència als espais formals de
participació del districte i dels barris (als propers consells de barri i consell de prevenció) i
establir un canal de comunicació més àgil amb les entitats i el veïnat.
2. Impulsar accions preventives per mitjà de l’equip de gestió de conflictes i accions de mediació
comunitària a l’espai obert. Prioritàriament en aquells punts del districte on ja s’han detectat
problemes de seguretat i convivència.
3. Creació d’un programa socioeducatiu específic al districte amb activitats integradores a l’espai
públic amb la implicació dels sectors socials i educatius que promocioni l’educació en valors i el
civisme.
4. Fer marxes exploratòries als punts sensibles a tots els barris amb la col·laboració del veïnat i
entitats feministes per promoure i facilitar uns carrers segurs, lliures de violència i accessibles
amb perspectiva de gènere.
5. Augmentar els agents de la guàrdia urbana, no només substituint els agents que es jubilaran els
propers 5 anys, si no cobrint com a mínim les places i augmentar el màxim possible la plantilla
total d’agents al districte d’Horta – Guinardó.
6. Establir una plantilla fixe d’educadors de carrer i agents cívics, abans de l’estiu del proper any,
augmentant la seva presència als punts més sensibles dels barris i a les hores amb més
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problemàtiques de convivència amb coordinació de tots els agents, amb els serveis de
Prevenció i Seguretat, la Guàrdia Urbana, i l’Àrea de Serveis Socials.”
S’APROVA amb el vot favorable de GMDCs, GMDJxCat, GMDERC-AM, GMDPSC-CP,
GMDBComú-E, i l’abstenció de GMDBxCanvi.

Grup municipal de Junts x Cat
 “ El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda instar al govern del Districte perquè
conjuntament amb la participació de la Federació de Comerç del Cor d’Horta i el Mercat d’Horta
elaborin en el període de sis mesos un Pla de Comerç i Mobilitat pel barri d’Horta que pugui
donar resposta als problemes de mobilitat que existeixen en les zones comercials del barri.”
S’aprova per unanimitat.

