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Acords sessió ordinària 04.10.18 
 

 Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2018 i de la sessió extraordinària 
del 12 de setembre de 2018. 

Part informativa 

 

 Quedar assabentat del decret d’Alcaldia de 20 de juliol de 2018 de nomenament del Sr. Luis Fernando 
García Egea (PSC) com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó i de la seva 
presa de possessió efectuada en data 27 de juliol de 2018. 

 

 Quedar assabentat de la resolució de la regidora Gala Pin Ferrando d’1 d’agost de 2018 d’assignació 
de la dedicació parcial del 75% al conseller del PSC, Sr. Luis Fernando García Egea. 

 

 Quedar assabentat de la presa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Néstor Ballesteros 
Díaz, del grup municipal de la CUP-Capgirem 

 

 Quedar assabentat del decret d’alcaldia de 28 de setembre de 2018 de nomenament de l’Im. Sr. 
Alberto Villagrasa Gil regidor adscrit al Districte d’Horta-Guinardó en substitució de la lma. Sra. 
Ángeles Esteller Ruedas.  

 

 Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 
 

 Quedar assabentat de l’Informe del Govern del Districte 
 

 
Part d’impuls i control 
 
Proposicions/declaracions de grup 

Del Consell de Barri del Guinardó 
 

 Acceptar el model de barri fruit del treball amb el veïnat; que aquest model és un punt d’inici per 
treballar conjuntament amb l’Ajuntament i el conjunt de forces polítiques amb la finalitat d’implementar 
el seu contingut formal; que el seguiment d’aquest model de barri es faci dins del Consell de barri a 
través de la Comissió de seguiment. 

 
 

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, i l’abstenció de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM, GMDPSC-CP i GMDPP. 

 
Del grup municipal Demòcrata 
 

 El Consell Plenari del Districte acorda que el Districte disposi dels recursos suficients per realitzar un 
projecte de construcció complert del Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera i que aquest inclogui tant la 
urbanització general del conjunt com l’accessibilitat per ascensor dels veïns de Teixonera, sense més 
endarreriments ni retallades. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
Del grup municipal de Cs 
 

 Que s’elabori un informe detallat de l’estat d’implementació de totes les proposicions aprovades per 
aquest Plenari així com de tots els precs acceptats per aquest equip de govern.  

 
Que aquest informe es vagi actualitzant i sigui traslladat a tots els grups municipals en els successius 
Plenaris mitjançant document en el que es detallin l’estat d’execució de totes les propostes, el 
calendari i pressupostos. 

 
S’aprova per unanimitat. 
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Del grup municipal d’ERC-AM 
 
Instar al govern d’Horta-Guinardó: 

- A presentar abans de la finalització de 2018, una línia extraordinària d’ajuts per als habitatges i locals 
en l’àmbit proper al casc antic d’Horta, per actuacions particulars d’insonorització i aïllament, i que el 
veïnat pugui començar a rebre-les durant el primer trimestre de 2019. 

- A projectar i pressupostar una pavimentació sonoreductora, en tot l’àmbit dels carrers Tajo i Lisboa, 
per poder executar l’obra durant el primer semestre de 2019 una vegada finalitzades les obres de 
primera fase de la Superilla. 

- Que de forma paral·lela el govern municipal desenvolupi polítiques i accions per evitar la possible 
gentrificació que la superilla podria comportar. 

 

S’aprova per majoria simple amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDERC-AM, 
GMDPSC-CP, i l’abstenció de DBComú-E, GMDC’s, i GMDPP. 
 
Del grup municipal del PSC 
 

 Habilitar de manera immediata els mecanismes que garanteixin la suficient dotació pressupostària i la 
necessària mobilització de recursos per l’execució urgent del projecte de l’Escola bressol municipal 
previst al pla de barris de la Teixonera amb l’horitzó de la seva efectiva posada en marxa de cara al 
curs 2019/2020. 

 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, 
GMDERC-AM, GMDPSC-CP, GMDPP, i l’abstenció de GMDBComú-E. 
 
Del grup municipal del PP 

 El Consell del Districte acorda elaborar un pla d’acció per al control de les plagues de rosegadors en el 
districte que contempli: 

 
- Presentar un informe, abans de finals d’any, amb les actuacions realitzades en els anys 2015-2018 i 

s’estableixin les majories necessàries per al control de les diferents plagues de rosegadors. 
- Augmentar els recursos econòmics, materials i humans que s’utilitzen en el nostre districte per al 

control de plagues. 
 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDPSC-CP, GMDPP, i l’abstenció de i GMDERC-AM. 
 
 
 


