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ACORDS SESSIÓ ORDINÀRIA 5.10.05 
 
 

 APROVAR l’acta de la sessió plenària de constitució del Consell del Districte del dia 
29 de juliol de 2015. 

 
PART INFORMATIVA 
 

 QUEDAR ASSABENTAT de la comunicació de les resolucions incloses en el 
despatx d'ofici. 

 

 QUEDAR ASSABENTAT de l’informe sobre l’estat del Districte. 
 
PART DECISÒRIA 
 

 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de 
la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità per a la 
remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, d’iniciativa municipal. 
 

Amb el vot favorable dels grups del GMDBComú-E, GMDCiU, GMDPPC, GMDC’s i 
l’abstenció dels grups GMDPSC-CP, GMDERC-AM i GMDCUP-PA. 
 

 INFORMAR FAVORABLEMENT, (per unanimitat) de conformitat amb allò disposat 
a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla de millora urbana i inventari dels 
elements protegits del conjunt del carrer d’Aiguafreda, claus 8 (p), 15 (p), i 15, 
d’iniciativa municipal  

 
 INFORMAR FAVORABLEMENT, (per unanimitat) de conformitat amb allò disposat 

a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació 
de l’equipament situat a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, 
d’iniciativa municipal  

 
 INFORMAR FAVORABLEMENT, (per unanimitat) de conformitat amb allò disposat 

a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana 
per a la regulació dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron 
(Teixonera), d’iniciativa municipal.  

 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Proposicions / Declaracions de grup. 
 
Del grup de CiU 

“El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acordi: 
1.Cal adjudicar els projectes licitats i no adjudicats, pel cobriment de la ronda de Dalt 
en el seu pas pel Districte d’Horta-Guinardó. 
2.Cal començar els treballs de cobertura aquest mandat, tot incloent els equipaments 
necessaris que s’acordin en els processos de participació, per tal que la Ronda de Dalt 
esdevingui un punt de connexió i trobada. 
          .../... 
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3. Cal respectar el calendari pactat amb les AAVV per la realització dels projectes, 
licitacions i execucions dels mateixos. 
4. Cal constituir una comissió de seguiment formada per associacions, veïns i tots els 
grups municipals, per fer el seguiment dels projectes i les obres que es desenvolupin. 
5. Cal buscar una solució a l’afectació urbanística del veïnat de Font del Gos. 
6. Cal seguir desenvolupant el conjunt d’intervencions necessàries per a la 
urbanització, adequació i millora de les infraestructures de serveis i dels carrers de la 
Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari”. 
 

Del grup municipal del PSC-CP 
 
Que el govern del districte impulsi durant aquest mandat i en relació a la cobertura de 
la Ronda de Dalt: 
 
1. Un procés participatiu, durant el darrer trimestre del 2015, amb les diferents 

associacions de veïns i veïnes dels barris de la zona nord del districte, forces 
polítiques i entitats per tal d’acordar solucions i calendaris. 

 
2. La comissió de districte de la Ronda de Dalt amb les forces polítiques i les 

associacions de veïns i veïnes dels barris de la zona nord del districte on es treballi 
per humanitzar l’espai, per definir el caràcter i els usos de la urbanització, s’hi 
presenti el calendari acordat d’obres i fases, el pressupost de les mateixes i el 
seguiment de les actuacions”. 

 
 
Del grup municipal del PP 
 

 “S’insti a l’Ajuntament de Barcelona a tenir la redacció del projecte executiu per al 
cobriment de la Ronda de Dalt al pas pel districte d’Horta-Guinardó, es comenci la 
licitació i l’adjudicació de les obres durant el proper any 2016.” 

 
 


