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

Ordre del dia de la sessió plenària ordinària del dia 4 d’octubre de 2018

A.-

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2018 i
de la sessió extraordinària del 12 de setembre de 2018.

B.-

Part informativa

a)

Cartipàs
1. Donar compte del decret d’Alcaldia de 20 de juliol de 2018 de nomenament del
Sr. Luis Fernando García Egea (PSC) com a membre del Consell Municipal del
Districte d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data
27 de juliol de 2018.
2. DONAR COMPTE de la resolució de la regidora Gala PIN FERRANDO d’1
d’agost 2018 d’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller del PSC,
Sr. Luis Fernando García Egea.
3. Pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Néstor Ballesteros
Díaz, del grup municipal de la CUP-Capgirem

b)

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

c)
C.-

5. Informe del govern del Districte
Part decisòria

a) Propostes d’acord.
6. 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 regulació de l'Institut d'Horta, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci
d’Educació de Barcelona.
b) Proposicions dels Grups Municipals.
c) Mocions.
D.-

Part d’impuls i control
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a)

Proposicions/declaracions de grup

Del Consell de barri del Guinardó
7. Acceptar el model de barri fruit del treball amb el veïnat; que aquest model és
un punt d’inici per treballar conjuntament amb l’Ajuntament i el conjunt de
forces polítiques amb la finalitat d’implementar el seu contingut formal; que el
seguiment d’aquest model de barri es faci dins del Consell de barri a través de
la Comissió de seguiment.
Del grup municipal Demòcrata
8. El Consell Plenari del Districte acorda que el Districte disposi dels recursos
suficients per realitzar un projecte de construcció complert del Mercat de la Vall
d’Hebron-Teixonera i que aquest inclogui tant la urbanització general del
conjunt com l’accessibilitat per ascensor dels veïns de Teixonera, sense més
endarreriments ni retallades.
Del grup municipal de Cs
9. - Que s’elabori un informe detallat de l’estat d’implementació de totes les
proposicions aprovades per aquest Plenari així com de tots els precs acceptats
per aquest equip de govern.
-

Que aquest informe es vagi actualitzant i sigui traslladat a tots els grups
municipals en els successius Plenaris mitjançant document en el que es
detallin l’estat d’execució de totes les propostes, el calendari i
pressupostos.

Del grup municipal d’ERC-AM
10. Instar al govern d’Horta-Guinardó:
-

-

-

A presentar abans de la finalització de 2018, una línia extraordinària d’ajuts
per als habitatges i locals en l’àmbit proper al casc antic d’Horta, per
actuacions particulars d’insonorització i aïllament, i que el veïnat pugui
començar a rebre-les durant el primer trimestre de 2019.
A projectar i pressupostar una pavimentació sonoreductora, en tot l’àmbit
dels carrers Tajo i Lisboa, per poder executar l’obra durant el primer
semestre de 2019 una vegada finalitzades les obres de primera fase de la
Superilla.
Que de forma paral·lela el govern municipal desenvolupi polítiques i accions
per evitar la possible gentrificació que la superilla podria comportar.

Del grup municipal del PSC
11. Habilitar de manera immediata els mecanismes que garanteixin la suficient
dotació pressupostària i la necessària mobilització de recursos per l’execució
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urgent del projecte de l’Escola bressol municipal previst al pla de barris de la
Teixonera amb l’horitzó de la seva efectiva posada en marxa de cara al curs
2019/2020.
Del grup municipal del PP
12. El Consell del Districte acorda elaborar un pla d’acció per al control de les
plagues de rosegadors en el districte que contempli:
-

-

Presentar un informe, abans de finals d’any, amb les actuacions realitzades
en els anys 2015-2018 i s’estableixin les majories necessàries per al control
de les diferents plagues de rossegadors.
Augmentar els recursos econòmics, materials i humans que s’utilitzen en el
nostre districte per al control de plagues.

b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional

c)

Precs

Del grup municipal Demòcrata
13. Que s’incorpori la demanda dels veïns de fer compatible els seus habitatges
amb la creació d’un parc de gaudi per tot el districte, incloent dintre del jurat
representació de les associacions de veïns de la zona, tot consensuant la
proposta d’actuació.
14. Que el Districte d’Horta-Guinardó, donant sentit a la seva voluntat de
transparència, informi individualment a veïns i veïnes afectades dels canvis que
pot comportar la MPGM del casc antic d’Horta, plaça Bacardí, carrers
Campoamor i Salses i àmbits discontinus de les Cases de Periodistes, i es
comprometi a tenir en consideració les al·legacions que se’n puguin presentar.
Del grup municipal de Cs
15. Instar al govern del districte a que apliqui de manera immediata un pla per
incrementar els mitjans humans i materials per a la vigilància, prevenció i
eliminació de pintades i grafits a l’espai públic en zones no autoritzades. Que
es revisin els protocols d’actuació amb la finalitat d’incrementar el número de
sancions i el cobrament de les mateixes, de manera que no quedin impunes
aquestes pràctiques incíviques.
16. Que el govern del districte presenti per escrit en aquest proper plenari d’octubre
un llistat de tots els solars de titularitat municipal en Horta-Guinardó. Que en
aquest informe es detalli la relació de les actuacions i les obres previstes en
cadascun d’ells, els disponibles per a habitatge social, el tipus d’edificació i el
calendari previst de totes les fases de licitació del projecte, de les obres i de la
terminació i adjudicació dels habitatges.
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Del grup municipal d’ERC-AM
17. Que el districte iniciï la primera convocatòria del Premi Jove de Còmic HortaGuinardó, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.
Del grup municipal del PSC
18. Que 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 que s’estan veient obligades
a abandonar les seves vivendes corresponents a les finques del núm. 103 del
carrer Doctor Letamenti i dels números 37 al 41 del carrer Mont-Ral.
Del grup municipal del PP
19. Que es procedeixi a la immediata retirada d’estelades i altres signes partidistes
–com llaços grocs- dels edificis municipals i dels espais públics comuns del
districte on hagin estat col·locats per la Corporació o per tercers sense la
deguda autorització formal, i tot això en obligat compliment de les sentències
dictades en l’àmbit contenciós-administratiu.
20. Que s’analitzi quines mesures s’han pres des de l’eliminació de l’ús
d’herbicides amb glisofato i es reforci el manteniment per a eliminar
adequadament les males herbes i arbustos dels jardins, zones verdes i carrers
del nostre districte.
d)

Preguntes

Del grup municipal d’ERC-AM
21. Quina data exacta es té prevista per la inauguració del Mercat de la Vall
d’Hebron-Teixonera després de les corresponents obres de remodelació?

Del grup municipal del PSC
22. Per què el govern del districte ha estat incapaç d’oferir a les veïnes i veïns del
Carmel una resposta convincent sobre els motius últims que justifiquen la
manca de manteniment i funcionament de diferents escales mecàniques i
l’ascensor inclinat del barri, així com una solució immediata i urgent a una
situació que es prolonga durant mesos afectant greument a l’accessibilitat i
mobilitat de les persones?
e)

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup
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Del grup municipal de Cs
23. Que s’informi de l’estat d’execució de les demandes contingudes en la
proposició aprovada en el Plenari de l’1 de març de 2018 en relació als
ascensors i escales mecàniques de la via pública en Horta-Guinardó.
Del grup municipal d’ERC-AM
24. Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat pel govern en data 6 de
juliol de 2017 amb el següent contingut: “Que el govern de Districte treballi amb
l’Àrea d’Ecologia Urbana per tal d’implementar un canvi d’ubicació de la
construcció d’aquestes edificacions, complint amb les característiques
tècniques pertinents. Iniciar els tràmits, si s’escau, i el debat amb el veïnat, per
la modificació del PGM per a realitzar una permuta d’aquests espais afectats
amb d’altres disponibles per a la construcció d’aquests edificis, davant la
necessitat de reallotjar el veïnat afectat pel projecte urbanístic”.
25. Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al Consell Plenari
de 13 de març de 2017 relativa a la millora de la promoció del comerç de
proximitat.

Del grup municipal del PSC
26. Que el govern del districte informi sobre l’estat d’execució de les diferents
mesures derivades de la demanda plantejada en la proposició aprovada en el
Consell Plenari de 15 de maig de 2018 relativa a la creació d’una Comissió
d’Avaluació per cada pla de barri.

Del grup municipal del PP
27. Que s’informi en quina situació es troba el projecte per adaptar l’estació de
Maragall a les persones de mobilitat reduïda en els accessos, continguda en la
proposició aprovada en el Consell Plenari del 5 d’octubre de 2016.

E.-

Declaracions institucionals

Barcelona, 27 de setembre de 2018

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