
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 4 DE MAIG DE 2017 
 

 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2017 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
 
a) Cartipàs 

 
b) Despatx d’ofici: 

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

s'adjunta com annex. 
 

 
c) 2.  Informe de la regidora del Districte 

d) 3.  Mesura de govern: “Impuls d’un Protocol contra la violència masclista a 

les Festes majors” 

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

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

23.2.f) de la Carta de Barcelona, l’aprovació inicial del Reglament de 
Participació Ciutadana.  

 
 

5. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2017 
a la Sra. Sacramento Burgos i a la Xarxa Educativa 0-18 d’Horta-Guinardó, de 
conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012. 

 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions. 

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

 
 



Del grup municipal Demòcrata 
 

6. Dotar de continuïtat i actualitzar el  Pla de comerç treballat en el mandat 2011-
2015 

 
Del grup municipal de Cs 
 

7. Campanya d’informació al públic de l’àmbit d’actuació de la superilla d’Horta. 

Del grup municipal d’ERC-AM 
 

8. Actuacions de millora del model ocupacional 
 

Del grup municipal del PP 
 

9. Mesures per pal·liar l’augment dels furts 
   
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
c) Precs 

Del grup municipal Demòcrata 
 

10. Desafectació dels habitatges del Turó de la Rovira  
 
Del grup municipal de Cs 
 

11. Inici d’actuacions per aconseguir oferta d’activitats en l’àmbit municipal per a 

nens durant el mes d’agost. 

12. Ampliació de l’horari de funcionament d’escales mecàniques i ascensors a la 

via pública del districte. 

Del grup municipal d’ERC-AM 

13. Bicing elèctric 
 

14. Millora dels protocols i la supervisió de les actuacions de pavimentació. 
 

Del grup municipal del PP 
 

15. Neteja i manteniment del barri del Carmel 
 

16. Desplaçar l’estació de bicing de la ronda Guinardó amb el carrer Telègraf i/o 
adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat dels usuaris. 
 

d) Preguntes 

Del grup municipal Demòcrata 

17. Actuacions realitzades en el sí del Pla d’actuació sobre la seguretat del 

districte.  

 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 



Del grup municipal del PP 
 

18. Implantar la limitació a 30 km/h en el carri bus del carrer Mare de Déu de 
Montserrat (05.10.2016) 

 
E.- Declaracions Institucionals. 
 

19. Denúncia dels fets ocorreguts a Veneçuela 
 

 
 

Barcelona, 27 d’abril de 2017 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  
 
 
Núria MUNELL CASADESÚS 


