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Propostes per a la sessió plenària ordinària del dia 1 de març de 2018 

 
Ordre del dia 

 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 

2017 

B.-  Part informativa 

 
a) Cartipàs 

1. Donar compte de la resolució de la regidora del districte de nou cartipàs 

d’àrees i territori dels consellers membres de la Comissió de Govern del 

Districte.  

2. Donar compte del decret d’Alcaldia de 15 de febrer de 2018 de cessament de 

la Sra. Julia CALONGE COCH (Cs) com a membre del Consell Municipal del 

Districte d’Horta-Guinardó, amb efectes des del 6 de febrer de 2018. 

3. Pressa de possessió del nou conseller del Districte Sr. Albert Arce Vela 
 

b) Despatx d’ofici: 

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

 
c) 5. Informe de la regidora del Districte 

 
6. Mesura de govern: Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó 

2018-2022 
 

7. Mesura de govern: Del Consell Escolar Municipal d’Horta Guinardó  
al consell educatiu de districte 

 
C.- Part decisòria 
 
a) Propostes d’acord. 

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

23.2.f) de la Carta de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora 

Urbana de La Clota, reordenació, d’iniciativa municipal. 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

c) Mocions. 

D.- Part d’impuls i  control 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
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Del grup municipal Demòcrata 

9. Dotar de pressupost al Districte per millorar la neteja necessària al territori i 

augmentar la contractació d’agents cívics. 

Del grup municipal de Cs 

10. Informació de les incidències en ascensors i escales mecàniques; informes 

semestrals sobre zones prioritàries per a la seva instal·lació i sobre el nivell 

de disponibilitat ; ampliació de l’horari de la seva utilització per a que 

coincideixi amb el del metro. 

Del grup municipal d’ERC-AM 

11. Presentació d’un projecte executiu per a la reforma integral de la Rambla del 

Carmel que inclogui un altre ascensor al mirador 

Del grup municipal del PSC 

12. Impulsar el Compromís per a la cobertura de la Ronda de Dalt 

Del grup municipal del PP 

13. Trasllat a l’ATM el desacord en l’increment de les tarifes del transport públic 

per a l’any 2018 i treballar un nou model tarifari. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Del grup municipal de Cs 

14. Mesures necessàries per al compliment de la freqüència de pas de les línies 

V21 i D40 i que tots els vehicles siguin articulats. 

Del grup municipal d’ERC-AM 

15. Informe sobre el nombre d’habitatges i immobles ocupats a cada barri del 

Districte, comparativa amb anys anteriors i actuacions previstes i dutes a 

terme en àmbits d’habitatge social, prevenció i seguretat. 

16. Que el govern del Districte garanteixi la conservació, manteniment, restitució 

i senyalització del Torrent de Lligalbé. 

Del grup municipal del PSC 

17. Compliment immediat dels compromisos adquirits amb els veïns respecte al 

projecte d’urbanització, adequació i millora de les infraestructures i serveis 

dels carrers de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari. 

Del grup municipal del PP 
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18. Inspeccions anuals als locals d’associacions de cànnabis i informació 

periòdica al Consell de Salut del Districte. 

19. Realització d’un informe sobre l’ús dels carrils bici al Districte des de la seva 

creació fins a una previsió a deu anys. 

d) Preguntes 

Del grup municipal Demòcrata 

20. Sobre l’estat de l’expropiació de Torre Garcini i el possible futur ús per a gent 

gran. 

21. Actuacions previstes per a la consolidació i ampliació de zones verdes i la 

creació de nous equipaments als entorns del carrer Tenerife. 

Del grup municipal de Cs 

22. Mètodes preventius i de control de la processionària del pi als parcs del 

Districte. 

Del grup municipal del PSC 

23. Obres i inversió executada del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i 

Teixonera 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

Del grup municipal d’ERC-AM 
 

24. Prec acceptat al Consell Plenari de 4.05.16 relatiu a la donació de sang entre 

el jovent 

Del grup municipal del PP 
 

25. Prec realitzat al Consell Plenari de 2.3.17 en relació al Passatge Arc de Sant 
Martí: situació de la seva reurbanització i obertura als vianants.  

 
E.- Declaracions institucionals 
 

26. Suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març  
 

27. Sobre el compromís i recolzament al model d’escola catalana d’immersió 
lingüística en català. 

 
Barcelona, 22 de febrer de 2018 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. d’11 de maig de 2017. 
 
 
Andrea Prange 


