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CONSELL PLENARI DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2015 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 
2014. 

 
B.-  PART INFORMATIVA 

 
a) Cartipàs 

 
1. “COMUNICAR la modificació de la composició de la Junta de Portaveus del 

Districte atès el canvi de portaveu adjunt a portaveu del senyor Ramon 
Carrión Duran del GMDPSC”. 

 
b) Despatx d’ofici 

 
Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 

  
c) Informes: 

 
2. De la regidora del Districte sobre l’estat del Districte. 

 
C.- PART DECISÒRIA 
 

a) Presidència 
 

3. “PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 
2015 a AFIBROCAT, Associació d’ajuda per la fibromialgia de Catalunya   i a 
títol pòstum al Sr. Joan Martínez i Vendrell, de conformitat amb allò disposat 
a l’art. 17 del reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovat definitivament pel Consell Plenari en sessió celebrada el 29 de juny 
de 2012”. 

4.  “INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’art. 
23.2.f) de la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla Especial 
d’establiments de concurrència pública i altres activitats a l’àmbit del Casc 
Antic d’Horta del Districte d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal”. 

5.  “INFORMAR FAVORABLEMENT, 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 esportiu situat al passeig de la Vall d’Hebron, núms. 93-101, 
d’iniciativa municipal (BIM/SA)”. 

6. “INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art.               
23.2.f) de la Carta de Barcelona, la Modificació puntual del Pla general 
metropolità per a la concreció del tipus d’equipament en l’àmbit discontinu del 
Club de Tennis La Salut i de l’Escola Virolai, d’iniciativa municipal”.  

7. “APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització de la 
pista poliesportiva municipal de Montbau del Districte d’Horta-Guinardó 
durant l’any 2015; i SOTMETRE-LA a l’aprovació de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament”.  

8. “INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta rebuda de la Ponència de 
Nomenclàtor, sobre la denominació de plaça del Doctor Matias Guiu per a la 
via pública de nova urbanització on hi ha situada la sortida de metro L5, 
Teixonera al Districte d’Horta-Guinardó”.  
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9. “INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta rebuda de la Federació 
Catalana de Ciclisme, sobre la denominació de Velòdrom Municipal d’Horta 
Miquel Poblet a l’actual Velòdrom Municipal d’Horta”. 
 
 

b)    Proposicions dels Grups Municipals. 
 

D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional. 
 
c) Precs. 
 
d) Preguntes. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de grup 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 


