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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 14 DE DESEMBRE  
DE 2017 

 
 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’octubre 2017 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
 
a) Cartipàs 

1. Donar compte de la resolució de la Regidora del Districte de 27 de 

novembre de 2017 de 2017 de cessament de membres de la Comissió de 

Govern del Districte d’Horta-Guinardó de les conselleres Sres. Núria Galán 

Orriols i Núria Carmona Cardoso del GMPSC-CP 

 

 
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’article 23.2 f) de la Carta municipal i 10.6.g de les Normes 
reguladores de funcionament dels districtes, el Pressupost general de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 i aprovar inicialment la 
distribució dels capítols II, IV i VI del Pressupost del Districte 2018. 

 

4. APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització 
dels equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 
2018; i sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament 
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D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 

 

Del grup municipal Demòcrata 

5. Dotar al Districte d’un pressupost suficient per realitzar les inversions 

necessàries i desenvolupar millores d’accessibilitat, reurbanització, equipaments 

públics, protecció de patrimoni i millora del teixit comercial dels barris. 

 

Del grup municipal de Cs 

6. Impuls durant el 2018 de polítiques de desenvolupaments de l’associacionisme 

en tots els barris i en tots els àmbits del 3r sector, en col·laboració amb Torre 

Jussana i amb la resta del teixit associatiu del Districte. 

 

Del grup municipal d’ERC-AM 

7. Instar al govern del Districte a intensificar les accions i negociacions pertinents 

per a garantir que el bloc de Pl. Eivissa, 17 segueixi sent seu del CJD7 i de la 

resta d’entitats i associacions que actualment fan ús. 

 

Del grup municipal del PSC 

8. Presentació d’un informe sobre situació actual i solucions viables en el comerç 

de St. Genís. Comunicació de la diagnosi a la comissió d’urbanisme, taula de 

comerç, etc  i assegurar la seva utilitat i trasllat en altres barris. 

 

Del grup municipal del PP 

9. Pla per a la construcció d’aparcaments al Districte, especialment a les zones on 

l’aparcament en superfície s’ha vist reduït. 

 
 
 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 
10. Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 

dones 
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11. Amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat 

 
 
 

Barcelona, 5 de desembre de 2017 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. d’11 de maig de 2017. 
 
 
Andrea Prange 
 
 


