
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 13 DE MARÇ  DE 
2017 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 

2016. 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
 
a) Cartipàs 

1. Donar compte del decret d’Alcaldia de 12 de gener de 2017 de 
nomenament de la Sra. Lina Huélamo Soriano (CiU) com a membre del 
Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó i de la seva presa de 
possessió efectuada en data 14 de febrer de 2017.  
 

b) Despatx d’ofici: 

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

s'adjunta com annex. 
 

 
c) 3.  Informe de la regidora del Districte 

d) 4.  Mesura de govern: Sobre el Pla de Barris 

 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 

 
5. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a 
l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la 
qualificació com a vial del passatge Arc de Sant Martí, al districte d’Horta-
Guinardó, d’iniciativa municipal.  
 
6.     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 
concreció de la titularitat, tipus i ordenació de l’equipament situat a la 
parcel·la del carrer Segle XX, núms. 16-18, per a la nova ubicació de la 
residència Baró, promogut per Residències Geriàtriques Segle XX.  
 

7.      MA   A   A   M   , de conformitat amb all  disposat a l’art. 
2 .2.f  de la Carta de  arcelona, el Pla  special  rbanístic i de Millora 
 rbana per a la regulació de l equipament situat al carrer  lobregós 107-113, 
d’iniciativa municipal. 



 
8. INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta sobre la nova denominació de  
“Mercat  all d’Hebron- eixonera“ a l’actual “Mercat de la  all d’Hebron”.   

 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions. 

 
 

D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal demòcrata 
 

 9. Implementació del projecte Radars als barris del districte que encara no el 
tenen  

 
Del grup municipal de C’s 

 
 10. Pla de millora de l’enllumenat públic  

 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 
 11. Actuacions de millora del comerç de proximitat  
 

Del grup municipal del PP 
 

 12. Construcció d’equipaments al barri de la  all d’Hebron 
   

Del grup municipal de la CUP-PA 
 

13. Eina de control sobre els efectes i compliment del PEUAT 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

 
c) Precs 

Del grup municipal demòcrata 
 
14. Actuació de neteja i desratització del Parc de les Aigües  
 
Del grup municipal de C’s 

15. Plec de condicions dels Centres cívics 

16. Garantir els drets lingüístics en el districte tant en les comunicacions com en 

la web del districte en les dues llengües oficials  

Del grup municipal d’ERC-AM 



 
17.  er públiques les dades d’accidentalitat al districte i impulsar mesures 

correctores  
 
Del grup municipal del PP 
 
18.  ndicació de l’horari d’obertura d’estiu i d’hivern en els cartells del Parc 

de les Aigües  

19.  econsideració de l’avantprojecte d’adequació dels Jardins del Doctor 

Pla i Armengol (Mas Ravetllat-Pla) 

d) Preguntes 

Del grup municipal demòcrata 

20. Actuacions i inversions previstes respecte la Modificació Puntual del Pla 

General Metropolità en l’àmbit dels  res  urons  

 
Del grup municipal d’ERC-AM 

21. Accions concretes previstes respecte el model de gestió del Casal d’ ntitats 

Mas Guinardó 

Del grup municipal de la CUP-PA 
 

22.  ’estat i la retirada de les plaques feixistes al districte 
23. Acte públic de lectura de l’oferta econ mica del bar cafeteria del Mas 

Guinardó  

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

Del grup municipal demòcrata 

24. Pla de reurbanització dels carrers del Baix Guinardó (01.12.2016). 

Del grup municipal d’ERC-AM 

25. Prec plaques predemocràtiques (02.12.2015) 
 
Del grup municipal del PP 
 

26. Redacció projecte executiu cobriment Ronda de Dalt (05.10.2015) 

Del grup municipal de la CUP-PA 
 

27. Bar de la petanca del Mas Guinardó (01.12.2016) 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 

28. 8 de març, Dia Internacional de la Dona 
 



29. “ o a l’autobús de Hazte ir” 
 

 
 

 
 

Barcelona, 6 de març de 2017 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  
 
 
Núria MUNELL CASADESÚS 


