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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2020 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
A.- Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 

12 de desembre de 2019 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
a) Cartipàs 

b) Despatx d’ofici: 

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

 
c) 1.   Informe de la Regidora del Districte 

2.   Mesura de govern. Declaració emergència climàtica 

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

3. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 
23.2.f) de la Carta de Barcelona, el Pla especial Urbanístic de la zona 
d’equipaments esportius de Torrent de Melis, promogut per l’Institut Barcelona 
Esports (IBE) 
 

4. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2020 
a la Coral Sant Jeroni de Montbau i a Amical Brigades Internacionals, de 
conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

c) Mocions. 

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

Grup municipal d’ERC-AM 

5. En relació a l’adopció de mesures per fomentar la participació del teixit 

associatiu, escoles i instituts així com empreses del districte per implementar 
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polítiques feministes que garanteixin la igualtat real entre totes les persones 

independentment del seu sexe o gènere. 

Grup municipal de Junts x Cat 
 

6. En relació a l’execució del projecte urbanístic que afecta la pastilla compresa 
entre els carrers de Lepant, Torrent de Lligalbé i Padilla 

 
Grup municipal de Cs 

 
7. Impuls d’un grup de treball del govern del Districte amb l’associació de veïns 

del Baix Guinardó i els grups polítics per arribar a un consens sobre els 
problemes que ha creat el bus llançadora; que s’informi sobre l’estat del 
contracte amb l’empresa que ofereix el servei, avaluació d’aquest i del seu 
cost. 

 
Grup municipal de Bcn x Canvi 

 
8. Fer una diagnosi de la situació actual en relació als carrers i barris del Districte 

afectats per pals de serveis i cablejat aeri i proposar solucions concretes ja 
sigui temporals com definitives.  

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 
 

9.  Que el govern del Districte prioritzi durant aquest mandat la redacció d’un 

avantprojecte, projecte executiu i assigni pressupost per l’inici de les obres del 

Parc Central de la Clota previst dins el Pla de millora urbana, d’acord amb les 

necessitats consensuades amb el veïnat del barri. 

10. Que el govern municipal presenti abans de 2022 un pla d’etapes amb 

pressupost associat per desenvolupar la totalitat de l’obra de cobriment i 

soterrament de la Ronda de Dalt, amb la seva corresponent urbanització, així 

com també el projecte executiu e la tercera fase. 

Grup municipal de Junts x Cat 
 

11. Que el govern del Districte es comprometi a impulsar el projecte de construcció 
d’un poliesportiu al barri del Guinardó i que aquest projecte sigui consensuat 
amb les entitats esportives del barri. 
 
Grup municipal de Cs 
 

12. Que el Districte impulsi la implantació del programa “Baixem al carrer” en tots 
els barris d’Horta-Guinardó, en els casos que es detectin persones de més de 
65 anys amb problemes de mobilitat que viuen soles en pisos sense ascensor. 
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13. Que el Districte instal·li, com a mesura de seguretat i prevenció, càmeres de 
videovigilància en la zona dels búnkers del Turó de la Rovira. 
 
Grup municipal de Bcn x Canvi 
 

14. Relatiu a l’ampliació del servei de bicing al Districte. 

15. Relatiu a la implantació de la zona verda d’aparcament en els barris on en 

l’actualitat no està disponible. 

 

d) Preguntes 

Grup municipal de Junts x Cat 
 

16. Per què la regulació del sistema de moto-sharing no ha garantit el dret de 

mobilitat dels veïns i veïnes dels 12 barris, contemplant un principi de 

desplegament territorial per tot el districte? Quines mesures de correcció es 

prendran al respecte, per tal de garantir que les motos elèctriques de lloguer 

arribin als usuaris dels 12 barris del Districte? 

 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

Grup municipal de Junts x Cat 
 

17. Relatiu al prec acceptat en el Plenari de 4 de desembre de 2019, que feia 
referència a la política d’habitatge públic que es desenvoluparà durant el 
mandat al Districte. 

 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

18. 8 de març, Dia internacional de les dones. 

19. Mobilització a favor dels drets de les persones LGTBI+ 

 
 
Barcelona, 26 de febrer de 2020 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 8 d’abril de 2019 
 
 
 
Andrea PRANGE 


