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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE MAIG DE 2020 
 

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

5 de març de 2020 
 

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. 
 

 
c) 2.   Informe de la Regidora del Districte 

 
 
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 d’ordenació i 
ampliació d’usos de la finca situada al carrer de Saldes, 8-38, i carrer de 
Natzaret 119-129, de Barcelona, promogut per Inspectoria Maria Auxiliadora i 
per Fundació Via Activa. 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions. 

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

Grup municipal d’ERC-AM 

4. Relativa a la creació d’una Taula Social i Solidària d’Horta-Guinardó; reforçar 
les plantilles de tots els centres de serveis socials. 
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Grup municipal de Junts x Cat 
 

5. Creació d’una plataforma online per promoure la presència digital i e-commerce 
dels comerços, associacions i eixos comercials del Districte i generar línia de 
subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la compra d’EPI’s. 

Grup municipal de Cs 
 

6. Elaborar un pla d’impuls i reactivació social i econòmica 

Grup municipal de Bcn x Canvi 
 

7. En relació a l’impuls d’una campanya de rellançament del comerç 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 
 

8. Finalitzar el directori de comerços dels barris i desenvolupar una app que 
permeti als comerços de proximitat fer promoció. 
 

9. Posar en marxa urgentment uns plans d’ocupació i formació específics, 
adaptats a les diferents tipologies de desocupació 
 

Grup municipal de Junts x Cat 
 

10. Creació d’un Pla d’adaptació del transport públic al desconfinament progressiu 
de la població, que contempli les particularitats del Districte. 
 

11. Que el Districte honori a tots els col·lectius de treballadors que han fet feines 
essencials durant l’estat d’alarma. 
 

Grup municipal de Cs 
 

12. Es requereixi 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. 
 

13. Desenvolupament per part del govern del Districte d’un protocol i calendari 
d’actuació per a la desinfecció d’equipaments municipals i espais de la via 
pública prioritaris. 

 
Grup municipal de Bcn x Canvi 

 
14. Augment de les beques menjador escolars. 

 
15. Que el govern garanteixi les subvencions i altres eines de suport per assegurar 

el normal funcionament d’associacions i entitats socioculturals. 
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d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

16. Davant l’epidèmia internacional del COVID19 
 
 
 

Barcelona, 30 d’abril de 2020 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 8 d’abril de 2019 
 
 
 
Andrea PRANGE 
 

 


