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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE 
DESEMBRE DE 2018 

 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 d’octubre de 2018. 
 
 
B.-  PART INFORMATIVA 
 
 
a) Cartipàs 

 
1. Pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Joan Melenchon Soria, 

del grup municipal de la CUP-Capgirem 
 

 
b) Despatx d’ofici: 
 

2. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta com 
annex. 

 
 
c) 3.  Informe de la Regidora del Districte 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 

 
4. APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels 

equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2018; i sotmetre-
la a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament.  
 

5. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 
23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Projecte de modificació dels límits 
territorials dels deu districtes de la ciutat de Barcelona. 

 
6. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 

23.2.f) de la Carta de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla especial 
d’Ordenació de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron de Barcelona, promoguda 
pel Servei Català de la Salut i Vall d’Hebron- Vall d’Hebron Institut de Recerca. 

 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 
c) Mocions. 
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D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 

Del Consell de barri de Montbau 

7. - Recollir, fruit del procés participatiu i la implicació ciutadana, la proposta que 

resulti millor valorada, per a dotar Montbau de mitjans mecànics (escales, 

rampes o ascensors), i així solucionar en lo possible els actuals problemes 

d’accessibilitat del barri. On, necessàriament, haurà d’incloure’s la solució o 

solucions tècniques escollides, el seu cost i possibles terminis d ’execució. 

- Definir i concretar en un document el compromís pressupostari suficient que 

asseguri la realització dels treballs necessaris per aplicar la solució escollida, 

consensuant amb les entitats veïnals i totes les forces polítiques un calendari 

d’etapes per a la seva execució, que parteixi amb la pressa de possessió del 

govern municipal sorgit després de les eleccions de maig de 2019 i que 

asseguri un termini màxim per a l’acabament de l’obra ni superior als 4 anys 

d’aquella legislatura. 

 
Del grup municipal Demòcrata 

8.  Suport als presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull 

 
Del grup municipal de Cs 

9. Pla de millora de la seguretat ciutadana i del civisme en el districte 
 

Del grup municipal d’ERC-AM 

10. Instar al govern del Districte d’Horta-Guinardó a que defensi davant de TMB i 
del mateix govern municipal les següents actuacions: 

- Que la nova línia V25 cobreixi el CAP Pare Claret 
- Allargar la línia 39 per a que comenci al carrer de Pedrell. 
- Creuament de les V19 i V23 per a que donin servei a tot el barri de Can Baró 
- Fer que l’H6 passi pel lateral de la Ronda Guinardó 
- Que el bus 24 doni servei al CAP Manso 
- Definició o redefinició de noves línies de bus de barri per donar servei a les 

mancances que deixa la implementació de la nova xarxa. 
 

Del grup municipal del PSC 

11. Posar en marxa, convocar i reunir a la major brevetat possible una taula de 
treball amb la participació de representants de l’AVV del Parc de la Vall 
d’Hebron, dels diferents grups polítics municipals i de sectors públics implicats 
com ara Habitatge, Educació, Urbanisme i Salut per tal de definir de manera 
consensuada una proposta que identifiqui i assigni una ubicació per una 
promoció d’habitatge dotacional i diferents equipaments públics com ara un 
CAP, una biblioteca i un Institut de Secundària a l’entorn del  sector conegut 
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com a Can Travi (carrers Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, Berruguete i 
Jorge Manrique).   
 

Del grup municipal del PP 

12. Que es convoqui a tots els partits polítics representats en el Consell a totes les 
reunions dels processos participatius del districte. 
 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
c) Precs 

Del grup municipal Demòcrata 

13. Que el govern de Districte iniciï immediatament les negociacions per adquirir la 
finca de Can Safont i que es doti una partida pressupostària a tal efecte. 
 

14. – Que amb participació activa de les entitats i dels ciutadans del nostre districte 
mitjançant els diferents òrgans de participacions com comissions de seguiment, 
consells de barri i audiències públiques es recullin i es treballin de forma 
individualitzada propostes que es materialitzen amb una implantació, a molt 
curt termini, de nous recorreguts i nous bussos barris que millorin les 
connexions existents dels nostre veïns i veïnes amb serveis bàsics de districte i 
de ciutat. 
 

- Que es recullin les peticions expressades per veïns i veïnes de la Font d’en 
Fargues, per tal que el bus 39 no finalitzi a la Plaça Catalana sinó que continuï 
el seu recorregut pel barri de la Font d’en Fargues com feia l’anterior recorregut 
de la línia, abans de la implantació de l’última fase de la Xarxa bus. 
 

Del grup municipal de Cs 

15. – Que el govern del districte realitzi la detecció i avaluació de tots els punts on 

els pals de llum o qualsevol altre element fix en les voreres interfereixen en un 

itinerari de vianants adaptat segons la normativa municipal i la legislació 

d’accessibilitat. 

- Que es dissenyi un pla amb calendari per a la seva retirada. 

16. Que el govern del districte es comprometi i promogui que la gestió de l’hort 

urbà del mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera sigui realitzada per una entitat 

social de persones amb discapacitat tal i com s’havia anunciat en el projecte 

inicial. 

 
Del grup municipal d’ERC-AM 

17. Que es posi la sortida del bus llançadora cap al Parc Güell a l’Hospital de Sant 

Pau enlloc d’Alfons X. 
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Del grup municipal del PSC 

18. Que el govern del districte, tal i com sol·licita el Partit Aprista Peruà i en atenció 
tant a la rellevància política i institucional del Sr. Víctor Raúl Haya de la Torre, 
així com al paper referencial que la seva figura destacada té entre els membres 
de la comunitat peruana resident a Barcelona, materialitzi en el termini més 
breu possible la petició traslladada per l’esmentada organització en el sentit 
d’erigir un bust en homenatge al seu fundador en l’espai de la plaça 
barcelonina que porta el seu nom. 
 

Del grup municipal del PP 

19. Que es prenguin les mesures oportunes per a millorar les condicions de 
seguretat dels trams de les escales existents entre els carrers d’Albert Llanas i 
Ramiro de Maeztu. 
 

20. Que s’encarregui l’elaboració d’un estudi per a la construcció de places 
d’aparcament en el barri de la Teixonera en els solars públics actualment sense 
cap ús. 

 
 
d) Preguntes 

Del grup municipal d’ERC-AM 

21. Quines mesures concretes s’han pres per donar suport i assessorar als 

afectats d’aquest cas concret d’assetjament immobiliari, i quines solucions 

s’estan oferint a les 90 famílies afectades? 

 
Del grup municipal del PSC 

22. Quin és l’import de la inversió prevista abans no finalitzi el present mandat 

municipal per part del govern del districte destinada a dignificar i solucionar 

l’actual lamentable i degradat estat de les instal•lacions i el terreny de joc per a 

la pràctica esportiva del rugbi ubicat a l’espai del CEM Vall d’Hebron-

Teixonera? 

 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

 
Del grup municipal de Cs 

23. Estat d’execució de les demandes aprovades en el prec acceptat al Plenari de 
12 de juliol de 2018 relatiu a informació sobre les rutes organitzades al districte, 
la dificultat del trajecte i si és apte o no per a persones amb mobilitat reduïda. 
 

Del grup municipal d’ERC-AM 

24. Estat d’execució de la proposició aprovada en el Plenari de 2 de desembre de 
2015 relativa a la informació del pressupost aprovat per cadascun dels barris 
del districte en les diferents partides pressupostàries. 
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Del grup municipal del PSC 
 

25. Estat d’execució de les diferents mesures derivades a la proposició aprovada 
en el Plenari d’1 de març de 20181, relativa a impulsar el ‘Compromís per al 
cobriment de la Ronda de Dalt, tot concretant la corresponent previsió 
pressupostària de cara a l’any 2019 i de calendari fins a la finalització del 
present mandat municipal. 

 
Del grup municipal del PP 
 

26. Informació sobre la realització del pla d’accessibilitat específic del districte, 
aprovat per proposició aprovada en el Plenari de 15 de maig de 2018. 
 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

27. Apoderament de les persones amb discapacitat, treballant per la seva inclusió i 
igualtat. 
 

28. Amb motiu del Dia internacional contra la violència de gènere. 
 
 
 
Barcelona, 6 de desembre de 2018 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 12 de març de 2018 
 
Andrea Prange 


