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ACORDS SESSIÓ ORDINÀRIA 2.12.15 
 
 APROVAR les actes de les sessions ordinària i extraordinària del dia 5 d’octubre de 2015. 

 
PART INFORMATIVA 
 

 Donar compte de les resolucions de la Regidora del Districte de 5 d’octubre i 18 de 
novembre de 2015 d’assignació de la dedicació parcial del 75% als consellers Sra. Núria 
Galan Orriols del GMPSC-CP i Sr. Fernando Marín Blanco del GMDBComú-E, 
respectivament.  

 

 Donar compte del decret d’Alcaldia d’11 de novembre de 2015 de nomenament del 

vicepresident del Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó, el Sr. Raül Barahona Ferré. 

 

 COMUNICAR la modificació de la composició de la Junta de Portaveus del Districte atesa la 
incorporació del portaveu adjunt Sr. Carlos Torrubiano Blanco del GMDPP. 

 

 Donar compte de la resolució de la regidora del districte de 18 de novembre de 2015 de 
delegació de la presidència de les Comissions Consultives de Drets Socials i Ciutadania i 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en els consellers membres de la comissió de govern Sra. 
Carolina Porta i Pacín i Sr. Víctor Valls Andrés respectivament, de conformitat amb l’article 
31.2 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte d’Horta-Guinardó.  

 

 COMUNICAR la modificació de la composició de la Comissió Consultiva de Drets Socials i 
Ciutadania amb la incorporació dels consellers del grup municipal de BComú-E, Srs. Joan 
Cela Ollé i Elsa Plaza Müller. 

 
 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 
 

 APROVAR el cartipàs del Consell d’Equipament Esportiu del Camp de Futbol Municipal de 
la Clota.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics 
del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2016; i SOTMETRE-LA a l’aprovació de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament. 

 

S’aprova per majoria absoluta. 
 

 

 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 l’ús a l’equipament de la finca 
de Can Garcini (C/Xiprer, 40-46), d’iniciativa municipal. 

 

S’aprova per majoria absoluta. 
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PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Proposicions / Declaracions de grup. 
 

Del grup de CiU 

 
“El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acordi: 
 
1. Que s’estableixi, com una de les actuacions prioritàries de l’Institut Municipal de Mercats i del PAD del 

barri d’Horta, la remodelació integral del Mercat d’Horta, incloent-hi, a més, un aparcament soterrat en 

el seu interior i la projecció d’un autoservei, actuacions que hauran de realitzar-se en aquest mandat.  

 

2. Que totes aquestes actuacions es facin amb el vistiplau i supervisió de la Junta de Concessionaris del 

Mercat d’Horta i l’Eix Comercial del Cor d’Horta i Mercat d’Horta”.  

 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
 
Del grup municipal de C’s 

 
Que la web de l’Ajuntament tingui un apartat dins del districte d’Horta-Guinardó on apareguin, com a 
mínim el pressupost global del districte, previst, i real una vegada transcorregut, per cada any, amb: 
 

1. Despeses de funcionament del districte, desglossades (salaris, edificis, propaganda, serveis 

externalitzats, etc), i prorratejats on correspongui (quan són serveis de ciutat). 

2. Pla d’inversions, de forma que el ciutadà pugui comparar despeses previstes amb el que ha 

acabat costant cada una d’aquestes inversions.  

3. Indicació de les intervencions/actuacions singulars realitzades i els seus costos.  

4. Aportacions econòmiques i/o cost de funcionament a/de cada un dels equipaments i 

instal·lacions del districte. 

5. Informació per a que els ciutadans puguin saber com consultar més detalladament el cost de les 

inversions realitzades o previstes. 

6. Detalls de les subvencions atorgades, detallades per entitat.”  

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 
“El Govern del Districte d’Horta-Guinardó es compromet a informar, una vegada estigui aprovat, del 
pressupost assignat a cadascun dels barris del districte en les diferents partides pressupostàries”.  

 

S’aprova per unanimitat 
 

 

Del grup municipal del PSC-CP 
 
“ Que el Govern del districte impulsi durant el primer trimestre del 2016: 
 

1. Una comissió de treball sobre l’atur amb el Punt d’Acció sobre l’Atur, els actors socials, les 

entitats representatives i veïnals del districte i els grups polítics on es faci seguiment dels aturats 

de llarga durada del districte acompanyant-los per participar en el pla de xoc que gestiona  
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2. Barcelona Activa així com dels contractes a través de plans d’ocupació municipals i s’estudiïn 

les necessitats concretes que té cada barri per vertebrar la xarxa de proximitat. 

3. Descentralitzi el servei d’informació i assessorament laboral que es fa a la OAC als barris 

desplegant l’horari i l’atenció presencial als barris del districte amb més necessitats. 

4. Reforci i estengui els programes i serveis existents i n’ampliï les dotacions com per exemple els 

plans d’ocupació municipal.” 

 

 

S’aprova per majoria absoluta. 

 

 


