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 6 DE MAIG DE 2021
ORDRE DEL DIA

A.B.-

Aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària del dia 4 de març de 2021
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.
3. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2021 a Carmel Comerç
i als Casals comunitaris d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del
reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012.

b) Proposicions dels Grups Municipals.
c) Mocions.

D.-

PART D’IMPULS I CONTROL

a)

Proposicions/declaracions de grup
Grup municipal d’ERC-AM
4. Instar al govern del Districte a:
1)Tenir resolta l’execució de l’entorn escolar de l’Escola De Les Aigües i de l’escola Mas
Casanovas abans de finalitzar el curs escolar 2020-21, adequant-la a les necessitats reals dels
dos centres educatius per tal de garantir la seguretat de tota la comunitat educativa.
2) Replantejar-se el projecte futur per pacificar els entorns escolars d’altres centres del districte,
d’acord amb les aportacions presentades per les pròpies escoles

Grup municipal de Junts x Cat
5. El Consell Municipal del Districte d’Horta- Guinardó acorda impulsar una línia d'ajudes directes als
propietaris de les finques del carrer Aiguafreda, per tal de conservar, preservar i restaurar els
edificis i els safarejos de les bugaderes d'horta.
Que de forma consensuada amb veïns i entitats, es reformuli el projecte urbanístic d’urbanització
de la Baixada de Can Mateu i l’espai verd, tot mantenint els edificis, els horts i les espècies dels
jardins existents per posar en valor el patrimoni històric i arquitectònic de l’indret.
Grup municipal de Cs
6. Que el govern presenti abans d’un mes un informe que inclogui les línies de “bus a demanda” que
preveu implantar, els recorreguts, calendaris, nombre de vehicles, l’operador que gestionarà el
servei, pressupostos, sistemes d’ús per a l’usurari i les línies que es substituiran. Que en aquest
informe s’ofereixin també les dades que avalin i justifiquin aquests canvis per part de la Regidoria
de Mobilitat i de TMB.
Que s’informi amb antelació i a través de reunions específiques a usuaris i veïns dels barris
afectats per les propostes de modificació amb l’objectiu de consensuar els canvis en les línies de
bus.
Que des del govern s’impulsi un pla de millora del servei de tota la xarxa de bus de barri en el
districte, per tal de donar solució a les reivindicacions de les entitats veïnals i oferir un servei de
transport eficient i funcional.
Grup municipal de Bcn x Canvi
7. Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, juntament amb els cossos de seguretat, que
elabori un estudi de la incidència d’atracaments/robatoris a infants i joves als entorns escolars del
nostre districte.
Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, que, juntament amb els cossos de seguretat,
elaborin un protocol d’actuació i programa específic de seguretat als entorns escolars, per
prevenir futurs atracaments/robatoris, especialment en entorns escolar on hi han denúncies per
atracament/robatori a menors d’edat.
Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, juntament amb els cossos de seguretat, que
elabori aquest protocol/programa de seguretat en entorns escolars en el més breu temps possible.
Instem al Govern del Districte Horta-Guinardó, que agafi com a model el protocol/programa de
seguretat en entorns escolars que s’ha elaborat pel Districte Sarrià-Sant Gervasi, i que l’adapti als
entorns escolars del nostre districte, per la seva posterior implantació.

b)

Proposicions amb contingut de declaració institucional
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c)

Precs
Grup municipal d’ERC-AM
8. Que s’instal·li nova senyalística des de les parades de metro, bus i equipaments municipals més
propers a Ca n’Andalet així com incorporar un punt a l’ordre del dia en els propers òrgans de
participació i comissions consultives del districte en el que hi puguin assistir representants de
l’equipament a explicar els serveis que hi presten amb l’objectiu de donar a conèixer millor
l’equipament i els serveis que s’hi presten.
9. Que el govern del Districte d’Horta-Guinardó cerqui la millor solució tècnica, conjuntament amb el
veïnat afectat, per la connexió al clavegueram dels habitatges del C/ Penyal dels números 21 al
49 al barri de la Font d’en Fargues, i faci la dotació pressupostària de la part de l’obra que
correspongui a l’Ajuntament de Barcelona, amb caràcter d’urgència per solucionar la problemàtica
el més aviat possible.
Grup municipal de Junts x Cat
10. Que es desplegui un programa educatiu amb agents cívics i educadors al carrer, per conscienciar
a la ciutadania de la necessitat de tenir un barri segur on regni el civisme, i que es millori la
seguretat als entorns del barri de la font d'en fargues amb més presència policial sobretot per les
nits i a l'hora de la sortida de l'escola.
11. Que el govern del districte lideri, amb la participació real i efectiva dels veïns i veïnes,
Associacions de Famílies, entitats del barri i Grups Municipals la solució per donar resposta a les
necessitats d’equipaments.
Grup municipal de Cs
12. Que el govern informi de les repercussions urbanístiques que suposa per al barri de la Font del
Gos l’aprovació del PepNat, així com les modificacions urbanístiques, canvis de planejament i un
calendari de treball que són necessaris impulsar des del districte per portar a terme les
desafectacions urbanístiques de tot l’àmbit. Que aquesta informació sigui facilitada també per
escrit.
13. Que en el termini de dos mesos es presenti un calendari d’implementació del projecte RADARS
en els barris d’Horta-Guinardó que encara no el tinguin desenvolupat, per a que al 2022 cobreixi
tot el districte.
Grup municipal de Bcn x Canvi
14. Instem al Govern del Districte d’Horta-Guinardó a mostrar tot el suport al sector de la restauració
del nostre districte, i que es comprometi a seguir impulsant i duent a terme accions concretes que
permetin revertir la situació econòmica de molts d’aquets establiments, molts del quals estan en
una situació límit.

Instem al Govern del districte d’Horta-Guinardó a que faci una crida a l’Ajuntament de Barcelona i
a la Generalitat de Catalunya per tal que treballin en tot moment per fer compatible la lluita contra
la pandèmia i a l’hora fomentar l’activitat econòmica.
Que l’Ajuntament de Barcelona elabori una campanya de Salvaguarda, Promoció i Reactivació del
Sector de la Restauració, i que en la seva elaboració tingui en compte la realitat dels diferents
districtes de la ciutat, amb una estratègia a curt, mig i llarg termini, pactat amb els diferents
sectors implicats: Gremi de Restauració, Sindicats, Escoles de Restauració, etc.
Instem a que el Districte d’Horta-Guinardó implementi aquestes mesures, adaptades a les
característiques del sector de la restauració al nostre districte.
Instem a que el Districte d’Horta-Guinardó es comprometi a mantenir línia directa amb el sector
per canalitzar i informar de les peticions de sol•licitud o ampliació de terrasses, així com promoure
més jornades de comerç al carrer, on el sector de la restauració pugui participar, i permeti a bars i
restaurants poder vendre els seus productes, sempre d’acord amb les recomanacions sanitàries.
15. Instem al Govern del districte d’Horta-Guinardó a constituir en el termini d’un mes (o en el termini
més curt possible), una Taula de Treball o una Comissió, per tal de consensuar els usos que
tindrà el solar situat en la confluència del carrers Jorge Manrique amb el carrer Cardenal Vidal i
Barraquer.
Instem al Govern del districte d’Horta-Guinardó a cercar un espai alternatiu a la construcció
d’habitatges dotacionals previstos inicialment en aquest espai.
Que aquesta Taula de Treball o Comissió estigui formada per representants d’associacions
veïnals, d’associacions de comerciants, per les escoles de l’entorn que s’hi veuen afectades (com
l’Escola Pau Casals i l’Escola Bressol Municipal l’Arquet), pels representants dels grups
municipals, així com per altres veïns i associacions que puguin estar afectats pels usos del solar a
dalt esmentat.

d)

Preguntes

e)

Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup
Grup municipal d’ERC-AM
16. Que se’ns informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la proposició presentada pel
GMERC-AM i aprovada en el Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó en la sessió del 7 de
maig de 2020.
Grup municipal de Junts x Cat
17. Que el govern municipal informi de les gestions realitzades fins al moment i de totes les reunions
que s'han agendat entre la Guàrdia Urbana i els eixos comercials (prec acceptat en el Consell
Plenari de 4 de març de 2021)
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Grup municipal de Cs
18. Proposició aprovada en el Consell Plenari del districte de 12 de desembre de 2019 relativa Impuls
d’un Programa per afavorir l’obertura de locals als baixos dels edificis per a ser destinats a l’ús
d’entitats socials i comunitàries.

E.-

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Barcelona, 29 d’abril 2021

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

Andrea PRANGE

