Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
c/ Lepant, 387 1a planta
08025 Barcelona
93 291 67 59
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2020
ORDRE DEL DIA

A.-

B.-

Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 9 de juliol de
2020
PART INFORMATIVA

a)

Cartipàs

b)

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

c)

2. Informe de la Regidora del Districte

C.-

PART DECISÒRIA

a)

Propostes d’acord.

b)

Proposicions dels Grups Municipals.

D.-

PART D’IMPULS I CONTROL

a)

Proposicions/declaracions de grup
Grup municipal d’ERC-AM
3. Relativa a la seguretat i prevenció en el districte.
Grup municipal de Junts x Cat
4. Instar al govern del Districte perquè conjuntament amb la participació de la
Federació de Comerç del Cor d’Horta i el Mercat d’Horta elaborin en el període de
dos mesos un Pla de comerç i mobilitat pel barri d’Horta que pugui donar resposta
als problemes de mobilitat que existeixen en les zones comercials del barri.
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Grup municipal de Cs
5. Relativa a l’ocupació il·legal d’habitatges i l’elaboració d’un pla d’actuació
Grup municipal de Bcn x Canvi
6. “Pacte per la Mobilitat post-Covid19” al Districte d’Horta-Guinardó

b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional

c)

Precs
Grup municipal d’ERC-AM
7. Que es garanteixin els habitatges afectats qualificats com a zona verda a la
modificació puntual del PGM en l’àmbit de Llobregós-Can Mateu i que es
convoqui una reunió en el termini màxim d’un mes amb les entitats, associacions,
veïnat i grups municipals.
8. Que el govern del districte garanteixi la presència de Guàrdia Urbana, agents
cívics o altres personal contractat per l’Ajuntament per a què s’encarreguin del
tancament de carrers amb l’objectiu de garantir la seguretat de tota la comunitat
educativa durant les entrades i sortides dels centres educatius d’Horta-Guinardó.
Grup municipal de Junts x Cat
9. Que el govern municipal elabori i executi un pla, perquè en el termini de dos
mesos es garanteixi la neteja de l’espai públic, incloent la retirada de les males
herbes que creixen al paviment dels carrers, la desbrossada a les zones verdes
del districte, la neteja dels escocells dels arbres i que es valori un a un, l’estat de
salut de tots els arbres del districte per evitar que aquests caiguin i provoquin
danys personals i materials.
10. Que el govern municipal del districte conjuntament amb la regidoria de mobilitat
impulsin la creació d’una àrea verda al barri de la Font d’en Fargues en un
període màxim de sis mesos.
Grup municipal de Cs
11. Que des del Districte s’impulsi la plantació de tots els escocells buits i
s’assenyalin, mentrestant, els més perillosos així com que es revisi aquells punts
en els que la vegetació dificulta el trànsit per zones per a vianants.
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Que s’adeqüi la plantilla de treballadors i recursos de Parcs i Jardins a les
necessitats de gestió dels espais de verd urbà d’Horta-Guinardó.
12. Que des del Districte es garanteixi la bona gestió de les zones de càrrega i
descàrrega mitjançant el control i la vigilància de la GUB.
Que s’estudiï, d’acord amb les peticions dels entorns comercials, la implantació
de places regulades com a Distribució Urbana de Mercaderies (DUM).
Grup municipal de Bcn x Canvi
13. Instem al govern del Districte a fer seguiment de tots els centres educatius (tant
públics, com concertats i privats) s’implementen les mesures de protecció i
seguretat adequades per tal de garantir la salut dels infants, professors i famílies.
Que tots els centres educatius, tant públics, com concertats com privats, tinguin
accés als espais educatius que s’han creat arran de la pandèmia COVID-19 a
Barcelona ciutat, als espais i edificis públics de la ciutat, com poden ser jardins,
parcs, biblioteques, etc, quan així ho requereixin els centres educatius (tant
públics, com concertats com privats), per implementar i garantir les mesures de
protecció i seguretat enfront de la COVID-19.

d)

Preguntes
Grup municipal de Bcn x Canvi
14. Quina campanya de Nadal té prevista dur a terme el govern aquest any 2020 al
Districte d’Horta-Guinardó? Quines diferències hi haurà respecte l’any anterior?

e)

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup
Grup municipal d’ERC-AM
15. Proposició aprovada en el Consell Plenari de 7 de maig de 2020 relativa a la
creació d’una Taula Social i Solidària d’Horta-Guinardó i reforçar les plantilles de
tots els centres de serveis social.
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Grup municipal de Junts x Cat
16. Proposició aprovada en el Consell Plenari de 5 de març en relació a l’execució del
projecte urbanístic que afecta la pastilla compresa entre els carrers Lepant,
Torrent de Lligalbé i Padilla.
Grup municipal de Cs
17. Informació en relació al Prec acceptat en el Plenari de 7 de maig de 2020 relatiu
al requeriment al Consorci de Serveis socials i a la Generalitat per a que remetin
informe exhaustiu sobre la situació de totes les residències del Districte de gent
gran i de persones amb alguns tipus de discapacitat.

E.-

MOCIONS

F.-

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Barcelona, 8 d’octubre de 2020

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
p.d. de 27 de maig de 2020

Andrea PRANGE

