Districte d'Horta-Guinardó
Rda. Guinardó, 49
08024 Barcelona

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MARÇ DE
2019
ORDRE DEL DIA

A.B.-

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de desembre de
2018
PART INFORMATIVA

a)

Cartipàs

b)

Despatx d’ofici:
1. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta com
annex.

c)

2. Informe de la Regidora del Districte

C.-

PART DECISÒRIA

a)

Propostes d’acord.
3. INFORMAR FAVORABLEMENT anomenar Plaça de l’1 d’Octubre l’espai
format per la cruïlla del passatge de Llívia amb el carrer Renaixença i per la
zona de vianants envoltada pel mercat del Guinardó i el CAP Guinardó i elevar
la proposta a la Ponència de Nomenclàtor.
4. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art.
23.2.f) de la Carta de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General
Metropolità en l'àmbit Llobregós - Can Mateu, d’iniciativa municipal
5. 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 incorporació al sistema d’habitatges dotacionals del sòls situats als
emplaçaments carrer Ciutat,3, Via Laietana, 8-10, Gran Via de les Corts
Catalanes, 724-726 i Nàpols, 132-134, Avda Paral·lel, 100 i 102B, carrer Sant
Isidre, 1-5, carrer Alzina, 6-8, Avda. Santuari Sant Josep de la Muntanya, 31-35
i Passeig de la Vall d’Hebron, 138-160

b) Proposicions dels Grups Municipals.
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c) Mocions.
D.-

PART D’IMPULS I CONTROL

a)

Proposicions/declaracions de grup

Del grup municipal de BComú-E
6. Que en el proper mandat es doti de pressupost suficient i es calendaritzi el
projecte a executar, d’acord a les conclusions de l’informe Montbau+
Accessible.
Del grup municipal Demòcrata
7. Que es materialitzin totes les gestions necessàries amb el Ministeri de Defensa
per tal que, el solar del carrer Sardenya, 420 sigui definitivament de titularitat
municipal, si encara no ho és, i que sobre el mateix es procedeixi a encarregar
el projecte executiu i posteriorment, executar la construcció d’un poliesportiu,
per tal de satisfer la demanda existent entre les escoles i el veïnat del Baix
Guinardó
Del grup municipal de Cs
8.

Reprovació de la gestió municipal en el Districte d’Horta-Guinardó

Del grup municipal d’ERC-AM
9. En defensa dels drets fonamentals i en la lluita antifeixista
Del grup municipal del PSC
10. Reprovació de la gestió de la Regidora Mercedes Vidal i reafirmar el
compromís del Districte d’Horta-Guinardó amb la millora de les condicions de
vida de les seves veïnes i veïns
Del grup municipal del PP
11. Que es modifiqui el projecte d’ocupació “barris d’Oficis” de Sant Genís i
Teixonera per millorar la relació salari/pressupost, on el salari representa
menys del 40 per cent del pressupost destinats i s’augmenti el nombre de
beneficiaris en el projecte.
b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional

c)

Precs
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Del grup municipal Demòcrata
12. Que s’iniciï immeditadament la implantació d’una Àrea Verda a l’aparcament en
l’àmbit del barri de la Vall d’Hebron i d’en Font d’en Fargues, i que aquesta, de
manera consensuada amb els veïns, permeti pal·liar la manca d’aparcament en
els mateixos.
13. Que el govern del Districte informi del nombre exacte d’habitatges de lloguer
assequible per a la gent jove que s’han incorporat a la Borsa d’Habitatge de
Lloguer en aquest mandat, i quants d’ells estan situats al Districte d’HortaGuinardó.
Del grup municipal de Cs
14. Que el govern elabori i presenti un informe i pla de xoc d’inversions i actuacions
amb caràcter urgent, per a que els usuaris de les instal·lacions del CEM Vall
Hebron-Teixonera puguin realitzar la pràctica esportiva en condicions d’higiene
i seguretat.
Del grup municipal d’ERC-AM
15. Que el Districte impulsi un Pla de Prevenció, Civisme i Convivència
16. Que el Districte impulsi campanyes de foment de l’esport femení i contra les
desigualtats de gènere en l’esport. Així com també creï una taula de treball
amb els equipaments esportius del Districte.
Del grup municipal del PSC
17. Que el govern del Districte comenci de manera immediata les actuacions
necessàries per a construir un poliesportiu municipal d’ús escolar obert al barri
al solar del carrer Sardenya 420
Del grup municipal del PP
18. Que s’encarregui la redacció d’un projecte per a l’obertura dels carrers Fernan
Caballero i Juan Valero amb el carrer Coll i Alentorn
19. Que l’equip de govern elabori la programació de neteja i manteniment dels
solars públics del Districte per a garantir les condicions de salubritat i seguretat
abans de l’inici de la temporada d’estiu

d)

Preguntes

Del grup municipal de Cs
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20. Inversió realitzada en el marc del “Pla de desenvolupament econòmic d’HortaGuinardó 2018-2020”, desglossat per línies estratègiques i per barris, i nivell
d’execució de cadascuna de les mesures contemplades
Del grup municipal del PSC
21. Considera el govern del Districte que es pot mantenir un suficient nivell de
seguretat ciutadana al conjunt de barris d’Horta-Guinardó amb una única
patrulla nocturna compartida amb Nou Barris i Sant Andreu i una policia de
barri implementada a través d’hores extres i sense que hagi suposat la
incorporació efectiva al territori de nous i afegits agents?

e)

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup

Del grup municipal Demòcrata
22. Que el govern informi de les gestions realitzades i l’estat d’execució en relació
a les millores i ajustos de recorreguts i freqüències dels bussos que circulen pel
Districte.
Del grup municipal de Cs
23. Que es doni compliment amb la presentació de l’informe de l’estat d’execució
de totes les iniciatives aprovades en aquest Plenari.
Del grup municipal del PSC
24. El govern del districte ofereixi una immediata solució a la urgència habitacional
i social derivada de l’operació de mobbing o assetjament immobiliari que pateix
un col·lectiu de 90 famílies a les finques del número 103 del carrer Doctor
Letamendi i dels números 37 al 41 del carrer Mont-Ral.

E.-

DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
25. Adhesió a la vaga feminista del 8 de març

Barcelona, 26 de febrer de 2019

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
p.d. de 12 de març de 2018.

Andrea Prange
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