SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE MARÇ DE 2021
ORDRE DEL DIA
A.-

B.-

Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 17 de desembre 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.
2. Informe de la Regidora del Districte
3. Mesures de Govern: Pla de Desenvolupament Econòmic Districte Horta-Guinardó 2021-2023

C.-

PART DECISÒRIA

a)

Propostes d’acord.
4. 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 dels establiments d’allotjament turístic,
albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents
d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal.
5. 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 dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona,
d’ iniciativa municipal

b)

Proposicions dels Grups Municipals.

c)

Mocions.

D.-

PART D’IMPULS I CONTROL

a)

Proposicions/declaracions de grup
Grup municipal d’ERC-AM
6. Reclamar al govern municipal determinades inversions per Horta-Guinardó dins de les partides
pressupostàries negociades per Esquerra Republicana i el govern municipal en el pressupost
municipal de l’any 2021

Grup municipal de Junts x Cat

7. El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó acorda instar al Govern Municipal a crear una
Taula de Serveis Socials que compleixi amb els següents requisits: estarà composada per les
diferents entitats i xarxes ciutadanes que treballen al districte, representants dels diferents grups
municipals amb representació a l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció Territorial de serveis
socials així com la representació tècnica que es consideri adient; aquesta Taula s’haurà de reunir
amb caràcter trimestral; a cada sessió de la taula es presentarà per part de l’Ajuntament un
informe detallat que reculli totes les atencions que des de serveis socials de Barcelona s’han fet,
la tipologia d’atencions realitzades i la quantitat d’ajudes a l’alimentació sol·licitades i concedides.

Grup municipal de Cs
8. Que des del govern del districte es convoqui una Comissió d’avaluació del Pla de barris 20162020 per a cadascun dels barris durant aquest primer semestre 2021.
Que en aquestes comissions formin part els grups municipals del Consell del Plenari, els
responsables municipals del PdB i els membres veïnals dels grups impulsors.
Que el govern del Districte lliuri abans de cada comissió als participants un informe d’avaluació
amb l’estat d’execució de cadascuna de les actuacions permeses, dates de finalització i el
pressupost executat o pendent d’executar.

Grup municipal de Bcn x Canvi
9. Instem al govern a obtenir la inversió necessària per poder tirar endavant el projecte de la piscina
exterior al CEM HORTA al barri d’Horta, tal i com demanen els veïns i la Unió Esportiva Horta (a
través dels Pressupostos Participatius de Barcelona), i tal i com ja estava projectat al projecte
inicial de reforma del CEM Horta.
Instem al govern a incloure aquest projecte dins dels PIM, PAM, PAD pel període 2020-2023,
donat que els PIM, PAM, PAD per aquest període no son plans d’inversions tancats, sinó que es
poden incloure projectes a mesura que l’Ajuntament de Barcelona rebi la financiació de les
diferents Administracions, com són els Fons Europeus.

b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional

c)

Precs
Grup municipal d’ERC-AM
10. Que el govern del districte habiliti el subtitulat en directe en els òrgans de participació i de govern
que es retransmeten en línia i un/a intèrpret de llengua de signes
11. Que el govern del districte, conjuntament amb l’equip tècnic, agafi un paper actiu de mediació
davant la situació de conflicte de convivència entre el veïnat del carrer de Rosalia de Castro 26 i

l’escola Palcalm pels usos del pati d’aquesta escola i proposi una solució tècnica de consens
entre les parts.

Grup municipal de Junts x Cat
12. Que es realitzi una neteja urgent de la zona esmentada (solar muntanyós amb vegetació, pals,
pedres i sorra) que suposa que els vianants hagin de canviar de cantó del carrer per evitar les

branques que envaeixen l’espai per caminar, i que el districte realitzi una actuació urgent posant
especial atenció al pal de llums situat just abans de la cantonada amb Castellbisbal. Està en mal
estat i amb molts cables que pengen i podrien suposar un perill.
13. Que s’incrementi la presència policial per les nits a tots els barris del districte i es convoquin
trobades individualitzades entre les associacions de comerciants i la Guàrdia Urbana.

Grup municipal de Cs
14. Que amb l’objectiu de millorar l’espai públic, des del districte s’impulsin les mesures necessàries
per a implementar els bancs suficients per millorar qualsevol recorregut per a vianants i que es
tingui en compte la seva correcta ubicació i orientació d’acord amb les normatives d’accessibilitat
estatals i recomanacions d’entitats de vianants.
Que s’intensifiqui el manteniment i el bon estat d’aquest mobiliari.

15. Que des del districte d’Horta-Guinardó es disposi dels recursos suficients per a la construcció de
nous punts de recàrrega elèctrica.
Que s’informi en la Taula de Mobilitat del districte, així com en resposta a aquest prec, dels nous
punts de recàrrega previstos en el districte d’aquí fins a finals de mandat.

Grup municipal de Bcn x Canvi
16. Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó elabori un pla de reactivació econòmica amb
mesures adaptades a cada uns dels barris del districte amb teixit comercial i empresarial.
Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó elabori un pla de reactivació econòmica adaptat i
ajustat específicament per cada barri del districte, donat que els diferents barris tenen teixits
comercials i empresarials diferents, encara que també pot introduir mesures que ja s'han
implementat a altres barris del districte (o de la ciutat de Barcelona) i que funcionen positivament.
Que el Govern del Districte Horta-Guinardó tingui en compte les propostes veïnals, dels
comerços, del teixit empresarial, de les diferents entitats i associacions i els demés grups
municipals per poder elaborar el pla de reactivació econòmica per aquest mandat.
17. Instem al Govern del districte d’Horta-Guinardó a obtenir la inversió necessària per poder engegar
el màxim de projectes d’elements per la millora de la mobilitat al nostre districte, com són les
escales mecàniques (i no mecàniques), ascensors, ascensors inclinats, rampes, etc. durant el
període 2021-2023.
Instem al Govern del districte d’Horta-Guinardó a obtenir la inversió necessària per poder canviar
els ascensors, ascensors inclinats i escales mecàniques del districte que ja estan obsolets (i que
ni arreglant-los funcionen correctament), durant el període 2021-2023.
Que el Govern del Districte Horta-Guinardó tingui en compte les propostes veïnals, de les
diferents entitats i associacions, altres grups d’interès dels diferents barris i els demés grups
municipals, per poder elaborar un mapa d’elements de mobilitat necessaris i prioritaris pel nostre
districte.
d)

Preguntes

e)

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup

Grup municipal d’ERC-AM
18. Prec acceptat en el Consell Plenari de 15 d’octubre de 2020, en que es sol·licitava que es
garanteixin els habitatges 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.

Grup municipal de Junts x Cat
19. Prec acceptat en el Consell Plenari de 15 d’octubre de 2020, en que es sol·licitava que el govern
municipal elaborés un informe i el fes arribar de forma escrita als grups de l'oposició en el termini
de dos mesos, amb les accions realitzades al districte en matèria de neteja de l'espai públic.

E.-

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Barcelona, 25 de febrer de 2021

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

Andrea PRANGE

