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 17 DE DESEMBRE DE 2020
ORDRE DEL DIA
A.-

B.a)

Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 15 d’octubre de 2020

PART INFORMATIVA
Cartipàs
0. DONAR COMPTE del decret d’Alcaldia de 29 d’octubre de 2020 de nomenament del Sr. Diego
Hernández Gracia (GMBComú) com a membre del Consell Municipal del Districte d’HortaGuinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 18 de novembre de 2020.
1. DONAR COMPTE de la resolució de la regidora del districte de 19 de novembre de 2020 de
nomenament del Sr. Diego Hernández Gracia (GMBComú) com a membre de la Comissió de
Govern del Districte i de nou cartipàs d’àrees i territori dels consellers membres de la Comissió de
Govern del Districte.
2. DONAR COMPTE del decret d’Alcaldia de 17 de novembre de 2020 de cessament de la Sra.
Susanna Porcar Portela com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, amb
efectes de 9 de novembre de 2020.
3. DONAR COMPTE de la resolució de la Regidora del Districte, de data 25 de novembre de 2020,
d’assignació del règim de dedicació exclusiva per a l’exercici de tasques de coordinació general
dels consellers i conselleres de districte del Grup de Junts x Cat en el conjunt de la ciutat, al
conseller Sr. Arnau Vives i Juan.
4. Presa de possessió de la Sra. Maria del Carme Cánovas Manzano (GM-JuntsxCat) com a
membre del Consell Municipal del Districte.
5. DONAR COMPTE de la resolució de la Regidora del Districte, d’assignació de la dedicació parcial
del 75% a la consellera del GM Junts x Cat, Sra. Maria del Carme Cánovas Manzano, amb
efectes des del dia 17 de desembre de 2020.

b)

Despatx d’ofici:

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

7. Informe de la Regidora del Districte

C.-

PART DECISÒRIA

b)

Propostes d’acord.
8. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023.
9. APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b) de la Carta Municipal de Barcelona,
el Programa de Actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2020-2023; i TRAMETRE’L a l’Alcaldia als
efectes d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament Orgànic Municipal.
10. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la Carta
municipal i 10.6.g de les Normes reguladores de funcionament dels districtes, el Pressupost
general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 i el Pressupost del Districte per l’any 2021.
11. APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics del
Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2020; i sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de Govern
de l’Ajuntament.
12. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, la Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de
protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de
Barcelona, d’iniciativa municipal.
13. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament docent situat al
carrer Arenys 83X, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.
14. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema d’equipaments
d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, d’iniciativa municipal.
15. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de
Barcelona, el Pla de Millora urbana per a l’ordenació del Sector 08 “Manxa-Santuari”; promogut
per Global Service 2005 SL.
16. INFORMAR FAVORABLEMENT anomenar Jardins de Fadwa Tuqan l’espai format pels interiors
d’illa entre els carrers de Sidó, Lledoners i l’Avda Jordà i elevar la proposta a la Ponència de
Nomenclàtor dels carrers de Barcelona.
17. INFORMAR FAVORABLEMENT el canvi de denominació del carrer Ramiro de Maeztu pel d’Ana
Maria Matute, al Districte d’Horta-Guinardó i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels
carrers de Barcelona.
18. INFORMAR FAVORABLEMENT anomenar placeta del Torrent l’espai format per la cruïlla entre
els carrers Torrent del Carmel, Peris Mencheta i Passatge d’Espiell i elevar la proposta a la
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona.

c)

Proposicions dels Grups Municipals.

d)

Mocions.
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D.-

PART D’IMPULS I CONTROL

a)

Proposicions/declaracions de grup
Grup municipal d’ERC-AM
19. Que el govern municipal encarregui els estudis i projecte executiu per habilitar el carril bici
segregat al Passeig Maragall fins a carrer Còrsega.
Que es comenci a executar la construcció del carril bici del Passeig Maragall fins al Carrer
Còrsega en aquest mandat com a via prioritària per a la ciutat.
Que a la propera Taula de Mobilitat del districte s’incorpori un punt a l’ordre del dia per treballar
amb totes les entitats i associacions participants propostes a tenir en compte en el corresponent
projecte.
Grup municipal de Junts x Cat
20. Elaboració d’una guia amb un llenguatge clar i entenedor, on quedin recollides les següents
qüestions:
a)Tots els ajuts d’emergència i socials existents i disponibles per part de les Administracions
Públiques a les que puguin acollir-se els veïns I veïnes del districte d’Horta-Guinardó.
b)La ubicació per l’assessorament i la posterior tramitació ja sigui presencial o via telemàtica.
c)Els requisits que cal complir de cada ajut per poder ser beneficiari/a.
Grup municipal de Cs
21. Que el Districte presenti abans de tres mesos un pla que inclogui l’estudi amb una mapa de les
zones òptimes per a la instal·lació d’ascensors o escales mecàniques, tenint en consideració la
manca d’accessibilitat de l’entorn i nombre possibles d’usuaris beneficiats, així com que es
programi un llistat per a la seva construcció segons prioritat per a cadascun d’ells.
Que l’estudi també presenti un calendari per a la renovació de les instal·lacions en funcionament
amb més problemes segons necessitats tècniques.
Que en els casos d’avaria d’ascensors o escales mecàniques, i que no sigui de curta durada,
s’informi d’aquestes incidències a través de la pàgina web del districte i de les xarxes socials,
indicant el motiu i data prevista per al reinici del servei. Que també s’informi a l’associació de
veïns de l’entorn.
Que es realitzi i publiqui semestralment un informe que indiqui el nivell de disponibilitat de
funcionament del servei en cada instal·lació i el seu número, duració i causes de les aturades que
s’ha produït, ja sigui per avaries mecàniques, vandalisme o per manteniment.
Que en els punts que sigui possible per qüestió de sorolls, s’ampliï l’horari de funcionament per a
que sigui el mateix que el de la xarxa de metro en dies laborables.
Que s’informi als grups polítics amb la licitació, concurs i adjudicació de la nova contracta del
manteniment d’aquests elements.

Grup municipal de Bcn x Canvi

22. Instem al govern a obtenir la inversió necessària per solventar els problemes de deteriorament i la
remodelació de les instal·lacions de les piscines de La Clota, al barri de La Clota.
Instem al govern a obtenir la inversió necessària per solventar els problemes de deteriorament de
les instal·lacions del Camp de Futbol de la Cultura Deportiva Carmel, inclòs també col•locar gespa
al camp de futbol, al barri del Carmel.
Instem al govern a obtenir la inversió necessària per fer la reforma gairebé integral de la piscina
exterior del CEM Guinardó-F.C. Martinenc, al barri del Guinardó.
Instem al govern a obtenir aquestes inversions el més aviat possible, perquè cap d'aquestes
instal•lacions es vegi en la tessitura d’haver de tancar temporalment per manca d’inversions i
renovacions de les mateixes, i a incloure aquestes inversions en PIM, PAM, PAD pel període
2020-2023.

b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional
Grup municipal de BComú
23. En relació a la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental.

c)

Precs
Grup municipal d’ERC-AM
24. Que el govern del districte augmenti la promoció i la difusió dels serveis i tallers que ofereix el
Punt d’Informació i Atenció a la Dona d’Horta – Guinardó a les xarxes socials, els equipaments
municipals, centres educatius, mercats, comerços, espais de lleure, al Punt 7 InfoJove,
biblioteques, casals de joves, casals de gent gran, centres d’atenció primària etc. Així com faci
arribar la informació a través de nous canals, a totes les llars del districte.
25. Que el govern presenti al Consell Plenari d’Horta-Guinardó, en el termini màxim de 6 mesos, una
modificació puntual de la MPGM de Tres Turons que garanteixi l’ús actual de la plaça de les
Pedreres de Can Baró reubicant a un altre espai els habitatges de reallotjament previstos.
Grup municipal de Junts x Cat
26. Que es posin a disposició del Programa Concilia els equipaments municipals del districte d’HortaGuinardó, per tal que les famílies que compleixen amb el perfil per fer ús d’aquest servei, puguin
accedir-hi i es doni cobertura a tots els barris del districte.
27. Que en el termini de 2 mesos es dugui a terme un projecte de millora de les parades d’autobús,
instal•lant plataformes de ciment que permetin garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat
reduïda, al transport públic.
Grup municipal de Cs
28. Que des del Districte es presenti als grups del Consell Plenari i en els propers consells de
participació relacionats amb el servei, els resultats de les auditories i avaluacions referents als
Serveis d’Atenció Domiciliària prestats per l’anterior contracta en Horta-Guinardó.
Així mateix, que es presentin els objectius específics del nou contracte en referència a la previsió
de la implantació de les trucades “superilles de les cures”, el nº d’usuaris atesos, tipus de serveis i
els professionals segons el seus perfils tècnics, els indicadors que s’implementaran per a analitzar
l’evolució dels diferents serveis prestats i la millora de la qualitat laboral dels treballadors.
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29. Que, amb l’objectiu de recuperar abonats, des del districte s’impulsi, coordini i es difongui una
campanya en promoció dels equipaments esportius d’Horta-Guinardó, recalcant la seguretat
sanitària que han demostrat pels usuaris durant la crisi de la covid-19, la seva bona gestió i els
beneficis que representen per a la salut.
Grup municipal de Bcn x Canvi
30. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó faci la previsió per l’intal.lació de màquines de
recollida de residus (com les que hi han instal·lades a les estacions dels FFCC) als mercats del
districte d’Horta-Guinardó, que com a premi pel reciclatge dona vals de descomptes, que es
podran bescanviar als mateixos mercats quan es compra (també es pot negociar que es puguin
utilitzar els vals de descompte a les botigues al voltant dels mercats o a altres botigues del
diferents barris del districte que s’hi vulguin adherir en aquest programa).
Aquesta mesura/servei no només afavoreix el reciclatge dels ciutadans, sinó que també afavoreix
la compra als mercats i a les botigues que s’hi vulguin adherir al sistema de vals de descompte, i
a l’hora millora la reactivació econòmica dels comerços del districte i de la ciutat de Barcelona,
molt malmesa durant la pandèmia de la COVID-19.

31. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó informi:
- del cens actualitzat de totes les finques que es troben okupades il•legalment al districte d’HortaGuinardó, en el termini de dos mesos, fent constar: la identificació i adreça de la finca, la data
d’inici de la okupació, i la titularitat de l’immoble (pública o privada).
- La relació de conflictes i problemes de seguretat i salubritat generats per cada okupació il•legal.
- Les actuacions per posar-hi fi i/o les negociacions que s’estiguin realitzant per part de
l’Ajuntament amb els okupants (en el seu cas) i els procediments judicials per desallotjament que
pesin sobre cada finca.
- Que el govern del districte d’Horta-Guinardó estableixi un servei, en els pròxims 6 mesos, en el
territori d´Horta-Guinardó, amb la finalitat d’assessorar i donar suport legal als ciutadans del
districte, que estiguin sent víctimes de l’ocupació il•legal de la seva propietat, siguin locals o
habitatges.

d)

Preguntes

e)

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup
Grup municipal d’ERC-AM
32. Prec acceptat en el Consell Plenari del 12 de desembre de 2019 relatiu a un Pla de Xoc a la zona
veïnal del carrer de Logronyo amb la carretera Alta de Roquetes, del barri d’Horta.
Grup municipal de Junts x Cat
33. En relació a la proposició presentada pel GMJuntsxCat aprovada en Consell Plenari de 9 de juliol
de 2020: Que el govern informi de quins són els projectes d’inversió històricament reclamats i
consensuats amb les entitats i associacions veïnals.

E.-

Declaracions Institucionals.
34. Persones amb discapacitats

Barcelona, 10 de desembre de 2020

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

Andrea PRANGE

