
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 25  D’OCTUBRE  DE 
2017 

 
 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de juliol de 2017 
 
 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
 
a) Cartipàs 

1. Donar compte del decret d’Alcaldia de 26 de juliol de 2017 de 
nomenament del Sr. Pau Castelló Gil (CUP) com a membre del Consell 
Municipal del Districte d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió 
efectuada en data 19 de setembre de 2017 davant la Ilma. Regidora del 
Districte, Mercedes Vidal Lago. 
 
 

b) Despatx d’ofici: 

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

s'adjunta com annex. 
 
 

 
c) Informe de la regidora del Districte 

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

3.  INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 

23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de 

l’Àrea Nord de l’equipament esportiu-docent situat al Passeig de la Vall d’Hebron, 

264-268, promogut per FMS Activa, S.L. 

4.  INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 

23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’Ordenació 

volumètrica a les parcel·les del carrer Jerez, números 22B, 22C i 24, promogut 

per Construcciones Paytubi, S.A. 

5. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 

23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció 

volumètrica del parc de bombers de la Vall d’Hebron de Barcelona, d’iniciativa 

municipal. 



6. INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta rebuda de la Ponència de 

Nomenclàtor sobre el canvi de nom dels Jardins del Príncep de Girona a Jardins 

del Baix Guinardó. 

7. INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta rebuda de la Ponència de 

Nomenclàtor sobre la denominació la zona delimitada per la confluència dels 

carrers Tenerife i Torre Dulac (a l’alçada del número 42 aproximadament), de 

Placeta de les Pedreres de Can Baró. 

 

 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions 

 

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

 
Del grup municipal de Cs 
 

8. Reactivació de les rutes de tapes al Districte. 
 
 
 
Del grup municipal del PP 

 
9. Desenvolupar un pla de comerç per reactivar el comerç de proximitat i els 

mercats municipals. 
 

   
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 
 Del grup municipal Demòcrata 
 

10. Condemna a l’actuació dels cossos policials de l’Estat; dimissió i cessament 
dels responsables polítics de l’operatiu desplegat pels cossos policials de 
l’Estat; exigir retirada immediata d’aquests en el territori de Catalunya i el 
rescabalament econòmic pels danys. 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

11. Suport als alcaldes que van signar el decret de recolzament al referèndum; 
suport a als càrrecs i tècnics de la Generalitat que han estat detinguts el passat 
20 de setembre i condemna de càrregues policials de l’1 d’octubre. 
 
 



 
c) Precs 

Del grup municipal Demòcrata 

12.  Reconeixement  als col·lectius implicats en la realització d’activitats en els 

centres que van actuar com a col·legis electorals en el marc de l’1 d’octubre. 

 
Del grup municipal de Cs 

 
13. Que es realitzi un seguiment del trasllat de Laboratorios Esteve per a valorar la 

repercussió social i econòmica pel Districte així com el destí de l’edifici que ara 
ocupa. 
 

14. Que es convoqui a tots els grups municipals i Assoc. Amics i veïns Plaça Font 
d’en Fargues per a una mesa i que es passi als grups determinada informació 
sobre l’adquisició dels terrenys. 
 

 
 Del grup municipal d’ERC-AM 
 

15. Que el govern del Districte exigeixi la retirada de la Guàrdia Civil i Policia 
nacional de la ciutat de Barcelona. 
 

16. Retirada de medalles de la Guàrdia urbana a comandaments de la Guàrdia civil 
i la Policia nacional. 

 
 

Del grup municipal del PP 

17. Que siguin creades les places d’aparcament necessàries per a ús exclusiu dels 
veïns del Turó de la Rovira. 

 
 

 
d) Preguntes 

Del grup municipal Demòcrata 

18. Quan té previst el govern dur a terme les accions urbanístiques previstes a la 
Font del Gos i l’arribada de l’autobús 185. 

 
 

Del grup municipal del PP 

19. Nombre de contractes de lloguer que s’han formalitzat en el Districte 
d’habitatge públic i privat i els preus mitjans per m2 en els anys 2015 a 2017 i 
mesures que està implantant l’equip de govern per a facilitar l’accés a 
l’habitatge. 

 
 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 



Del grup municipal del PP 

20. Situació en què es troba el projecte per adaptar l’estació de Maragall a les 
persones de mobilitat reduïda. 

 
 
 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 

21. Condemna actuació de la Guàrdia Civil i Policia Nacional el passat 1 d’Octubre; 
exigir rescabalament econòmic pels danys; reprovació del govern de l’Estat i 
sol·licitar la dimissió del president Mariano Rajoy. 
 

 
 

 
 
Barcelona, 18 d’octubre de 2017 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  
 
 
Andrea PRANGE 
(p.d. 11 de maig de 2017) 


