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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 5 D’OCTUBRE DE 2015 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
A.-  1      Aprovació, si escau, de l’acta de les sessió anterior de 29 de juliol de 2015. 
 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
 
a) Despatx d’ofici: 
 

2 Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta 
com annex. 

 
b) 3 Informe de la regidora del Districte: 
 
 
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, la Modificació del Pla general metropolità per a la 
remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, d’iniciativa municipal.  

 
5 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) 

de la Carta de Barcelona, el Pla de millora urbana i inventari dels elements 
protegits del conjunt del carrer d’Aiguafreda, claus 8 (p), 15 (p), i 15, 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 regulació de 
l’equipament situat a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, 
d’iniciativa municipal.  

 
7 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) 

de la Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la 
regulació dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron 
(Teixonera), d’iniciativa municipal.  

 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions. 
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D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
a) Proposicions / Declaracions de grup 

 
Del grup municipal de CiU 

 
8 Sobre el cobriment de la Ronda de Dalt i per tal de trobar una solució a 

l’afectació dels veïns de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari 
 

Del grup municipal de C’s 
 

9  Sobre el cobriment de la Ronda de Dalt 
 

Del grup municipal d’ERC-AM 
 

10 Sobre propostes d’inversió del romanent de superàvit existent a l’Ajuntament 
 

Del grup municipal del PSC-CP 
 
11 Sobre el cobriment de la Ronda de Dalt (procés participatiu i comissió de      

districte)  
 

Del grup municipal del PP 
 

12 Sobre el cobriment de la Ronda de Dalt (redacció projecte executiu, licitació i 
adjudicació) 

 
Del grup municipal de la CUP-PA 

 
13 Sobre la plaça Botticelli-Mercadona 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
c) Precs 
 

Del grup municipal de CiU 
 
14 Sobre l’ampliació de l’Àrea de jocs infantils als Jardins Príncep de Girona 

 
Del grup municipal de C’s 

 
15  Sobre els busos de barri adaptats 
 

Del grup municipal d’ERC-AM 
 

16 Sobre el calendari de construcció i posada en funcionament dels equipaments 
municipals de la Illa de la Llosa de la Vall d’Hebron 
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Del grup municipal del PSC-CP 
 
17 Sobre el PAM (Programa d’Actuació Municipal) i el PAD (Programa d’Actuació 

del Districte)  
 

18 Sobre el mapa escolar del Districte 
 

Del grup municipal del PP 
 
19 Sobre la 2ª plaça de RMI al carrer Camèlies 

 
d) Preguntes 

 
Del grup municipal de CiU 

 
20 Sobre la finalització de les obres d’urbanització del Turó de la Rovira, priorització 

de l’aparcament i autobús.  
 

Del grup municipal de C’s 
 

21 Sobre l’existència del projecte relatiu a les escales mecàniques que   
comunicarien l’avinguda de la Vall d’Hebron amb la carretera de l’Arrabassada, 
junt a la biblioteca 

 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 
22 Sobre els busos de barri 
 

Del grup municipal del PP 
 
23  Sobre el Centre Islàmic del Carmel (llicència d’activitats i inspecció) 

 
Del grup municipal de la CUP-PA 

 
24 Sobre la Torre Garcini 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 

Barcelona, 29 de setembre de 2015 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  
 
 
Núria MUNELL CASADESÚS 


