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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2020 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 7 de maig 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, la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit delimitat pels 

carrers de Sinaí, de Natzaret i de Samària 

4. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 

Carta de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de 

l’equipament sanitari de “la llosa de la Vall d’Hebron” situat al Passeig de la Vall 

d’Hebron, 138-160 

 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
 

D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 



 

 
 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Direcció de Serveis Generals 

 
c/ Lepant, 387  1a planta 
08025 Barcelona 
93 291 67 59 
serveisjuridics.hortaguinardo@bcn.cat 
 

 
 
 

 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Grup municipal d’ERC-AM 

5. Foment i promoció de la pràctica esportiva en els centres municipals. 

Grup municipal de Junts x Cat 

6. Instar al govern del Districte perquè vetlli de forma activa perquè aquelles 

inversions històricament reclamades en els diferents barris del nostre districte, les 

quals compten amb el consens veïnal i associatiu de les diferents entitats de cada 

barri, no es vegin afectades per cap de les retallades que el govern municipal ha 

anunciat que farà en matèria d’inversions en el conjunt de la ciutat. 

Grup municipal de Cs 

7. Que el Districte, a través dels seus serveis tècnics, faci seguiment dels “casals 

comunitaris”; avaluació dels serveis realitzats a través de les xarxes d’ajuda. 

Grup municipal de Bcn x Canvi 

8. Col·locació en la façana principal dels hospitals de referència del Districte i a la 

seva seu d’una placa en homenatge als veïns i ciutadans de Bcn que han perdut 

la vida arrel de la covid-19 i també en homenatge i agraïment a tots els 

professionals sanitaris que van treballar en aquests hospitals durant la pandèmia. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
c) Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 

9. Que el govern del districte es comprometi a iniciar i finalitzar les obres de l’escola 
bressol municipal de La Teixonera abans del termini d’aquest mandat. 
 

10. Que el govern del districte iniciï en un termini màxim de 3 mesos un servei 
d’assessorament itinerant entre els menjadors socials, bancs d’aliments i punts de 
recollida de roba per oferir la informació necessària, a les persones usuàries, per 
tramitar les sol·licituds de les prestacions i ajuts als quals puguin tenir dret. 

 

Grup municipal de Junts x Cat 

11. Que es convoqui el Consell d’educació de forma extraordinària abans del mes 

d’agost; que es doni resposta per escrit, de no haver-se fet encara, a aquelles 
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preguntes que des del GMJuntsxCat s’han anat presentant en matèria d’educació 

i infància. 

 

12. Que es convoqui en el període màxim de dos mesos la Taula de Memòria 

històrica i Patrimoni del districte i que conjuntament amb ella i les entitats del 

districte, el govern municipal elabori un Pla de Preservació Històrica i Patrimonial 

d’Horta-Guinardó. 

 

Grup municipal de Cs 

13. Impuls d’un projecte de seguiment continuat amb les residències situades al 

districte tant de gent gran com de persones amb discapacitat i salut mental; que 

el seguiment es realitzi de forma directa o s’impulsi a través de la participació en 

les taules i comissions reglamentàries que s’organitzen periòdicament des del 

districte. 

 

Grup municipal de Bcn x Canvi 

14. Estudiar oferta i demanda de places d’escoles bressol, tant públiques com 

privades, per garantir l’accés a l’escolaritat en l’etapa infantil; que es compti amb 

les escoles bressol i llars d’infants subvencionades i privades per cobrir la 

demanda no atesa per les EBM; que l’Ajuntament es comprometi a col·laborar i a 

ajudar als centres de titularitat privada perquè es mantingui la xarxa d’educació 

infantil de primer cicle. 

 

15. Estudi de les necessitats d’aparcament a tots els barris del districte; que s’habilitin 

temporalment o permanent zones en desús i es consensuïn les propostes amb 

els grups municipals del districte; que s’elabori un pla per construir pàrquings 

públics. 

d) Preguntes 

Grup municipal de Cs 

16. Quins han estat els criteris tècnics en base als què el districte ha realitzat canvis 

en diferents carrers durant les darreres setmanes; si s’efectuarà una evacuació 

dels mateixos i si està previst prendre noves mesures en la mobilitat els propers 

mesos. 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

 

Grup municipal d’ERC-AM 
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17. Informació sobre l’estat d’execució de la proposició del GMERC-AM aprovada en 

el Plenari de 12 de desembre de 2019 

 

Grup municipal de Junts x Cat 
 

18. Informació sobre l’estat d’execució de la proposició del GMJuntsxCat aprovada en 

el Plenari de 7 de maig de 2020 

 

E.-     MOCIONS 
 
F.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

19. En relació al Dia de l’orgull i alliberament LGTBI 
 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, 2 de juliol de 2020 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 27 de maig de 2020 
 
 
 
Andrea PRANGE 
 

 
 


