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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 2 DE DESEMBRE 
DE 2015 

 
 

 
A.-  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària del dia 

5 d’octubre de 2015. 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
 
a) Cartipàs 

 
1. Donar compte de les resolucions de la Regidora del Districte de 5 d’octubre i 

18 de novembre de 2015 d’assignació de la dedicació parcial del 75% als 
consellers Sra. Núria Galan Orriols del GMPSC-CP i Sr. Fernando Marín 
Blanco del GMDBComú-E, respectivament.  
 

2. Donar compte del decret d’Alcaldia d’11 de novembre de 2015 de 

nomenament del vicepresident del Consell Plenari del Districte d’Horta-

Guinardó, el Sr. Raül Barahona Ferré. 

 
3. COMUNICAR la modificació de la composició de la Junta de Portaveus del 

Districte atesa la incorporació del portaveu adjunt Sr. Carlos Torrubiano 
Blanco del GMDPP. 

 

4. Donar compte de la resolució de la regidora del districte de 18 de novembre 
de 2015 de delegació de la presidència de les Comissions Consultives de 
Drets Socials i Ciutadania i d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en els 
consellers membres de la comissió de govern Sra. Carolina Porta i Pacín i 
Sr. Víctor Valls Andrés respectivament, de conformitat amb l’article 31.2 del 
Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte d’Horta-
Guinardó.  

 

5. COMUNICAR la modificació de la composició de la Comissió Consultiva de 
Drets Socials i Ciutadania amb la incorporació dels consellers del grup 
municipal de BComú-E, Srs. Joan Cela Ollé i Elsa Plaza Müller. 

 
b) Despatx d’ofici: 
 

6. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta 
com annex. 
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c) 7.  Informe de la regidora del Districte 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 
 

8. APROVAR el cartipàs del Consell d’Equipament Esportiu del Camp de Futbol 
Municipal de la Clota.  
 

9. APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels 
equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2016; i 
SOTMETRE-LA a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament. 

 

10. 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 l’ús a l’equipament de la finca de Can Garcini (C/Xiprer, 40-46), 
d’iniciativa municipal.  
 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 

c) Mocions. 
 
 

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

 
Del grup municipal de CiU 

 
11. La remodelació integral del Mercat d’Horta 
 
Del grup municipal de C’s 

 
12. La transparència del pressupost global, previst i real a la web del districte 

 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 
13. Informar del pressupost aprovat per cadascun dels barris del districte en les 

diferents partides pressupostàries 
 

Del grup municipal del PSC-CP 
 

14. Impulsar una comissió de treball sobre l’atur, descentralització del servei 
d’informació als barris i ampliació dels programes, serveis i dotacions 
existents en els plans d’ocupació municipal. 
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Del grup municipal del PP 
 

15. S’insti a la Generalitat a iniciar de manera immediata les obres de 
reurbanització de la ronda del Guinardó al pas per l’Hospital de Sant Pau i el 
carrer Sant Quintí  
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 
 

Del grup municipal de C’s 
 

16. Millora de la seguretat pels vianants a la intersecció de la Ronda Guinardó 

amb el carrer Lepant, la pl. Alfons X i l’entrada al túnel de la Rovira 

Del grup municipal d’ERC-AM 
 
17. Fer públic per part de l’IMPU l’informe sobre el compliment de les plaques 

predemocràtiques i altra simbologia i actuacions en cas d’incompliment. 

Del grup municipal del PSC-CP 
 

 
18. Constitució i impuls d’una taula tècnica de treball de districte sobre la Ronda 

de Dalt 

19. Garantir el lideratge i la transparència dels processos participatius (PAM, 
PAD i altres) respectant els Plans de Futur 2010-2020 de cada barri i el Pla 
d’Equipaments 2006-2020 

 
Del grup municipal del PP 

 
20. Implantació del servei de bicing a Montbau i la Vall d’Hebron en els campus 

de Mundet i de Turisme, Hosteleria i Gastronomia.  

21. Aprovació del calendari del futur equipament de la Torre Garcini 
 

d) Preguntes 
 
Del grup municipal de CiU 
 
22. Obres a la Masia de Can Fargues 
23. Actuacions previstes pel govern al solar conegut com Talleres Muñoz 

 
Del grup municipal de C’s 
 
24. Nombre de persones sense sostre en el districte i recursos previstos per la 

seva atenció 
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Del grup municipal d’ERC-AM 
 

25. Quan està previst finalitzar el procés participatiu de reforma de la Rambla del 
Carmel 
 

Del grup municipal de la CUP-PA 
 

26. Saber si serà vinculant el procés participatiu del PAM i PAD i el motiu de la 
seva externalització 

 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 

27. Ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís. 
 

Barcelona, 25 de novembre de 2015 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  
 
 
Núria MUNELL CASADESÚS 
 
 
 
 
 

 


