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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE JULIOL 
DE 2018 

 
 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de maig de 2018 
 

B.-  PART INFORMATIVA 
 
 
a) Cartipàs 

1. Pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Javier Edrosa Pérez, 
del grup municipal de Ciutadans 
 

2. Pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Ricard Farin Sanz, 
del grup municipal d’ERC 

 
3. Pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. David Mar Alonso, 

del grup municipal de la CUP-Capgirem 
 

4. DONAR COMPTE de la resolució del conseller tècnic de 4 de juliol de 2018 
d’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller del GMCs, Sr. Javier 
Edrosa Pérez 

 
 

 
b) Despatx d’ofici: 

 
5. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta 

com annex. 
 

 
c) 6. Informe del govern del Districte 

 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 

7.   PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament del/ la vice-president/-a del Consell 
del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de 
les Normes reguladores del funcionament dels Districtes. 
 

8. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 
23.2.f) de la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità 
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de l’àmbit del Casc Antic d’Horta, de la plaça Bacardí, dels carrers de 
Campoamor i Salses, i dels àmbits discontinus de les cases de Periodistes, 
d’iniciativa municipal. 

 
9. 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’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal. 

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 la declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i 
definició dels terminis d’edificació; d’iniciativa municipal. 

11. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 
23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ajust de les 
condicions d’edificació de la parcel·la situada al carrer Marquès de Foronda, 
29-31-33, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, promogut per Elisa 
Rodríguez Steckelbach. 

 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions. 

 
 

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

Del grup municipal Demòcrata 

12. Convocatòria d’un procés de participació relatiu a les afectacions, traçats i 
supressions de les línies degut a la Nova Xarxa de Bus i treballar de manera 
individualitzada les peticions en matèria de mobilitat i transport públic a cada 
barri. 

Del grup municipal de Cs 

13. Que s’adoptin mesures per millorar la vigilància i seguretat en l’entorn del 
Turó de la Rovira; increment del control de la Guàrdia Urbana durant l’estiu i 
trasllat a l’AAVV del Turó de la Rovira de les mesures adoptades per 
realitzar el seguiment. 

Del grup municipal d’ERC-AM 
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14. Recolzament de la fenia d’entitats del 3r sector en temàtica de salut mental; 
constitució d’una xarxa de pisos per a persones amb problemes de salut 
mental; treballar amb entitats per desestigmatitzar aquestes persones. 

Del grup municipal del PSC 

15. Treballar en el proper Consell escolar els projectes de construcció, reforma i 
manteniment dels equipaments educatius públics; participació en la comissió 
de matriculació del Consell escolar; instar al Consorci a complir amb els 
compromisos d’inversió i planificació educativa al Districte. 

Del grup municipal del PP 

16. Posada en funcionament d’una “oficina antiokupes” al Districte. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Del grup municipal Demòcrata 

17. Realitzar estudi referent als aspectes que dificulten la pràctica esportiva al 
Districte i un pla d’accions específiques per fomentar hàbits esportius. 

Del grup municipal de Cs 

18. Informació sobre els motius de per què durant aquest mandat no es 
realitzarà la reforma del Casal Pirineu així com la manca de convocatòria del 
Consell de Barri de Can Baró durant el primer semestre d’aquest any. 

19. En relació a activitats organitzades o patrocinades pel Districte, inclusió en la 
comunicació que es fa d’informació sobre nivell de dificultat i si és apte o no 
per persones amb mobilitat reduïda. 

Del grup municipal d’ERC-AM 

20. Convocatòria abans de la finalització del mes de juliol del Consell de barri de 
Can Baró. 

21. Garantir el compliment dels acords presos en el marc de la comissió de 
seguiment del camp de futbol de Sant Genís. 

Del grup municipal del PSC 

22. Finalització en els propers 3 mesos del condicionament de l’aparcament 
provisional al núm. 64 del c. Santuari. 
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Del grup municipal del PP 

23. Planificar la resolució de les patologies de la finca de l’Avda. de l’Estatut, 13 i 
informar als veïns de les actuacions previstes. 

 

d) Preguntes 

Del grup municipal Demòcrata 

24. Actuacions dutes a terme per restablir la convivència i vetllar per la seguretat 
dels veïns arrel de l’ocupació de Can Safont. 

Del grup municipal del PSC 

25. Mesures que dur a terme el govern per gestionar el conflicte veïnal generat 
per les ocupacions il•legals al barri de Sant Genís dels Agudells i per definir 
els usos d’aquests espais. 

Del grup municipal del PP 

26. Respecte al solar d’Avda. Jordà, 17-27, es destinarà a habitatge social o es 
modificarà el seu ús. 

 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

Del grup municipal del PSC 

27. Proposició aprovada per majoria absoluta en el Ple de 15.05.18 referida a la 
creació d’una Comissió d’avaluació per cada pla de barri. 

 
Del grup municipal del PP 

28. Informació sobre l’estat de la reurbanització i quan s’obrirà el Pstge Arc de 
Sant Martí. 

 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

29. Districte respectuós amb la diversitat sexual i de gènere 
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Barcelona, 5 de juliol de 2018 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 12 de març de 2018 
 
 
Andrea Prange 
 
 


	B.-  PART INFORMATIVA
	C.- PART DECISÒRIA


