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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 7 de juliol de 2022 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
a) Cartipàs 

b) Despatx d’ofici: 

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

 
2. Informe de la Regidora del Districte 

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

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

c) Mocions. 

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

Grup municipal d’ERC-AM 

3. El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó pels grups municipals que el conformen 

acorden:  

Instar a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona a prioritzar en les pròximes 

dotacions econòmiques del Consorci d’Educació les següents actuacions del projecte 

executiu de l’Illa Verda Escoles del Baix Guinardó: Instal•lació de les plaques 

fotovoltaiques l’Institut Teresa Pàmies i l’Escola de les Aigües; reformes i millores dels 

patis de l’Institut Teresa Pàmies; tendals de l’Escola Bressol Municipal Marina; les escales 

d’accés des de l’Escola de les Aigües al solar del carrer Sardenya. 

 

Grup municipal de Junts x Cat 

4. El Consell Municipal del Districte d’Horta- Guinardó acorda que abans de la finalització del 

mandat, s’estableixi un protocol de seguiment i control sobre les empreses que 

construeixen i realitzen el manteniment a les escales mecàniques del Districte d’Horta-

Guinardó, que inclogui les següents qüestions: 

- L’obligatorietat de resoldre els incidències en un termini màxim de 48 hores des 

de la detecció de l’avaria. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

- L‘establiment d’un sistema de sancions a aplicar a l’empresa en cas de no 

realitzar el manteniment adequat o no complir amb els terminis establerts. 

- Un sistema de seguiment de les avaries, per evitar que es repeteixin els 

problemes que han tingut lloc a les escales del C. Telègraf, Murtra, Sant Crispí 

o Arenys. 

 

Grup municipal de Cs 

5. Relatiu a la posada en marxa d’un pla de xoc contra la inseguretat ciutadana i la manca 

de civisme al districte amb el desenvolupament de mesures específiques per eradicar la 

manca de civisme, actuar contra els ocupes il•legals, eradicar les agressions sexuals i 

donar un nou model de proximitat i prevenció policials. 

 

Grup municipal de Valents 

6. Que el Govern del Districte d’ Horta-Guinardó presenti un programa de mesures de 

control al nou contracte de neteja i que serveixin per garantir l’efectivitat  tant en els seus 

eixos comercials com en els residencials. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
c) Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 

7. Que el govern del districte aturi el desallotjament de l’hort d’en Tomàs i estudiï 
implementar les mesures urbanístiques necessàries per tal de garantir la seva continuïtat 
en la ubicació actual, responent a l’interès públic expressat pel veïnat de Montbau, la Vall 
d’Hebron i la facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 

 

Grup municipal de Junts x Cat 

8. Que el govern municipal informi de la capacitat del Passeig Maragall d’absorbir el volum 

de trànsit actual si s’elimina un carril en cada sentit de circulació, i presenti al consell 

plenari de districte, així com ens faci arribar de forma escrita, els informes previs que han 

realitzat per avaluar-ne l’impacte sobre la mobilitat i el comerç. 

 

9. Que el govern municipal del districte d’Horta-Guinardó, lideri i impulsi davant l’Institut de 

Mercats el canvi normatiu que permeti la possibilitat d’exonerar als paradistes del Mercat 

d’Horta del pagament del cànon, des d’ara fins al moment del trasllat a la carpa 

provisional on es situaran durant el transcurs de les obres, amb la finalitat de ser 

compensats pels constants endarreriments de les obres i  pèrdua de potencial comercial. 

 
Grup municipal de Cs 

10. Que, d'acord amb les reclamacions dels veïns del carrer Carles Collet, el districte 

implementi les mesures sobre la circulació necessàries i reforç de la vigilància policial per 

a evitar la circulació de vehicles en contra direcció i així garantir la seguretat viària dels 

vianants. 
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11. Que el govern municipal del districte informi en plenari sobre les gestions que ha realitzat 

per a evitar el tancament de l’escola bressol gestionada a través de l’Associació Escola 

Bressol Hospital Vall d’Hebron, el posicionament del districte per a la seva reobertura i les 

solucions que ha donat a les famílies usuàries per a poder trobar una altra guarderia. 

 

Grup municipal de Valents 

12. Que el govern del districte expliqui: per què no es va vetllar pel tancament de l’escola 

bressol de l’Associació Escola Bressol Hospital Vall d’Hebron si a finals de l’any 2017 

se’ls hi va comunicar el cessament de l’activitat per manca de llicència; per què no es va 

obrir procediment sancionador; quina solució se’ls hi ha ofert des de l’Ajuntament a les 

famílies afectades. 

 

13. Redacció d’un informe amb detall de les empreses registrades per barri i demandes reals 

d’oferta en cada negoci, per poder cobrir les necessitats dels empresaris al districte i 

reduir l’atur. 

d) Preguntes 

Grup municipal d’ERC-AM 

14. Quina és la valoració del govern del districte amb relació a la gestió del servei de neteja i 

manteniment i les millores vinculades a l’increment d’aquesta despesa que s’ha dut a 

terme en aquest mandat? 

 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

 
Grup municipal d’ERC-AM 

15. En relació a l’estat d’execució del prec presentat i acceptat el 3 de març de 2022, en 
relació a la convivència entre els usuaris de les terrasses dels bars i restaurants i la resta 
del veïnat. 
 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
16. Compromís del districte d’Horta-Guinardó amb la salut emocional i  mental dels nostres 

veïns i veïnes. 
 
 

 
Barcelona 29 de setembre 2022 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 27 de maig de 2020 
 

 
Andrea PRANGE 


