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Ordre del dia de la sessió plenària ordinària del dia 15 de maig  de 2018 
 
 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de març de 2018 
 

B.-  Part informativa 

 
 
a) Cartipàs 

1. Pressa de possessió del nou conseller del Districte, Sr. Jordi Cañas 
Manubens. 

 
 

2. Donar compte de la resolució de la Regidora del Districte, de data 12 d’abril 
de 2018, de delegació de competències a favor del conseller tècnic del 
Districte. 
 

 
b) Despatx d’ofici: 

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

com annex. 
 

 
c) 4. Informe del govern del Districte 

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

5.   Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació dels 
establiments comercials destinats a venda d’articles de record o souvenir a la 
ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 
6.   Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2018 a 

l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya –AFANOC i 
a la Sra. Anna González, de l’AAVV d’Horta, 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 
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b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions. 

 
 

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

Del Consell de Barri de Montbau 

7.   APROVAR La iniciació d'un procés de treball i anàlisi de l’orografia del barri i 

dels recorreguts per a vianants al barri de Montbau així com de les possibles 

actuacions de millora amb elements de facilitació com són ascensors, escales, 

rampes mecàniques o d’altre. REALITZAR paral·lelament un procés participatiu 

de priorització veïnal de les diferents necessitats i propostes, preveient una 

possible consulta veïnal per acabar el procés. ESTABLIR dotació econòmica 

necessària per dur a terme aquest procés. ESTABLIR el compromís de 

presentar en el Consell de Barri de Montbau i al Consell Plenari del Districte del 

mes de març de 2019 el resultat d'aquest procés. 

 

Del grup municipal Demòcrata 

8. Disposició de recursos suficients per a construir nous punts de càrrega 
elèctrica als barris. 

 

Del grup municipal de Cs 

9.   Creació d’una Mesa sectorial de l’habitatge i que es convoqui abans del proper 

Plenari de Districte. 

 

Del grup municipal d’ERC-AM 

10. Presentació abans de la finalització del 2018 dels projectes executius per a la 
reforma i acondicionament de Can Garcini i Bloc 17. 

 

Del grup municipal del PSC 

11. Creació d’una Comissió d’avaluació per cada pla de barri. 
 

 

Del grup municipal del PP 
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12. Realitzar un pla d’accessibilitat específic amb la definició de les inversions 

necessàries per adequar els barris del Districte i s’estableixi un calendari 

d’actuació en col·laboració amb les entitats veïnals. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Del grup municipal Demòcrata 

13. Iniciació abans de finalització del mandat d’un procés participatiu per definir els 

usos del Bloc 17. 

14. Iniciació immediata d’un estudi sobre l’aparcament a la Vall d’Hebron. 
 

Del grup municipal de Cs 

15. Informació al Ple i contesta per escrit a les entitats més representatives del 
Baix Guinardó sobre el projecte de reurbanització del barri (estat, calendari 
d’execució i pressupost. 

 

Del grup municipal d’ERC-AM 

16. Publicació en format electrònic de les demandes de la ciutadania i la seva 
resolució i posada a disposició abans de la convocatòria de la Comissió de 
seguiment del Consell de barri corresponent. 
 

17. Garantir que es facin les reformes necessàries a l’Escola Torrent d’en Melis al 
barri del Guinardó. 

 

Del grup municipal del PSC 

18. Que en el termini de 3 mesos es reservi una ubicació per a la construcció del 
CAP i Biblioteca a la Vall d’Hebron. 
 

Del grup municipal del PP 

19. Instar a TMB a implantar als barris de Font del Gos i Montbau línies d’autobús 

de barri que donin cobertura suficient. 

20. Que s’augmenti el número de papereres al Parc de les Aigües i al Parc 

d’Hiroshima. 

 

d) Preguntes 
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Del grup municipal de Cs 

21. Plans que té el Districte per a la reforma i ús del camp de futbol de la Font del 
Gos 

 

Del grup municipal del PSC 

22. Gestions efectuades per garantir la seguretat dels veïns de l’Avda. Estatut, 1-
13. 

 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

Del grup municipal del PSC 

23. Informació sobre el Prec relatiu a la constitució de la comissió de seguiment de 
la Llosa de la Vall d’Hebron. 
 

24. Execució del projecte d’urbanització, adequació i millora de les infraestructures 

i serveis de la Font del Gos 

 
Del grup municipal del PP 

25. Proposició aprovada al Plenari del 4.05.17 relativa a l’adopció de mesures que 
augmentin la seguretat al Districte i es redueixin els robatoris, furts, accions 
incíviques i ocupacions d’immobles. 
 

 
E.- Declaracions institucionals 
 
 
 

 
Barcelona, 26 d’abril de 2018 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. d’11 de maig de 2017. 
 
 
Andrea Prange 
 
 


