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Acords sessió ordinària 06.05.21 

• Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de març de 2021 

Part Informativa 

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

• Restar assabentat de l’informe de la Regidora del Districte 

Part Decisòria 

Propostes d’acord 

• Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2021 a Carmel Comerç i als 
Casals comunitaris 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. 

S’aprova per unanimitat 

Part d’impuls i control 

Proposicions/declaracions de grup 

Grup municipal d’ERC-AM 

• Instar al govern del Districte a: 

 1)Tenir resolta l’execució de l’entorn escolar de l’Escola De Les Aigües i de l’escola Mas Casanovas 
abans de finalitzar el curs escolar 2020-21, adequant-la a les necessitats reals dels dos centres educatius 
per tal de garantir la seguretat de tota la comunitat educativa. 

 2) Replantejar-se el projecte futur per pacificar els entorns escolars d’altres centres del districte, d’acord 
amb les aportacions presentades per les pròpies escoles. 

S’aprova per unanimitat. 

Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 

• Que s’instal·li nova senyalística des de les parades de metro, bus i equipaments municipals més propers 
a Ca n’Andalet així com incorporar un punt a l’ordre del dia en els propers òrgans de participació i 
comissions consultives del districte en el que hi puguin assistir representants de l’equipament a explicar 
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els serveis que hi presten amb l’objectiu de donar a conèixer millor l’equipament i els serveis que s’hi 
presten. 

S’accepta. 

• Que el govern del Districte d’Horta-Guinardó cerqui la millor solució tècnica, conjuntament amb el veïnat 
afectat, per la connexió al clavegueram dels habitatges del C/ Penyal dels números 21 al 49 al barri de la 
Font d’en Fargues, i faci la dotació pressupostària de la part de l’obra que correspongui a l’Ajuntament de 
Barcelona, amb caràcter d’urgència per solucionar la problemàtica el més aviat possible. 

S’accepta. 

Grup municipal de Junts per Catalunya 

• Que es desplegui un programa educatiu amb agents cívics i educadors al carrer, per conscienciar a la 
ciutadania de la necessitat de tenir un barri segur on regni el civisme, i que es millori la seguretat als 
entorns del barri de la font d'en fargues amb més presència policial sobretot per les nits i a l'hora de la 
sortida de l'escola. 

S’accepta. 

• Que el govern del districte lideri, amb la participació real i efectiva dels veïns i veïnes, Associacions de 
Famílies, entitats del barri i Grups Municipals la solució per donar resposta a les necessitats 
d’equipaments. 

S’accepta. 

Grup municipal de Cs 

• Que el govern informi de les repercussions urbanístiques que suposa per al barri de la Font del Gos 
l’aprovació del PepNat, així com les modificacions urbanístiques, canvis de planejament i un calendari de 
treball que són necessaris impulsar des del districte per portar a terme les desafectacions urbanístiques 
de tot l’àmbit. Que aquesta informació sigui facilitada també per escrit. 

S’accepta. 

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

Grup municipal d’ERC-AM 
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• Que se’ns informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la proposició presentada pel GMERC-
AM i aprovada en el Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó en la sessió del 7 de maig de 2020. 

Grup municipal de Junts per Catalunya 

• Que el govern municipal informi de les gestions realitzades fins al moment i de totes les reunions que 
s'han agendat entre la Guàrdia Urbana i els eixos comercials (prec acceptat en el Consell Plenari de 4 de 
març de 2021) 

Grup municipal de Cs 

• Proposició aprovada en el Consell Plenari del districte de 12 de desembre de 2019 relativa Impuls d’un 
Programa per afavorir l’obertura de locals als baixos dels edificis per a ser destinats a l’ús d’entitats 
socials i comunitàries. 
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