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Sessió plenària ordinària del dia 10 d’octubre de 2019 
 

Ordre del dia 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 24 de juliol de 

2019 

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 per a la implantació 
d’instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal. 

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

Carta de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità, la Clota 
reordenació; 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 
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5. Instar a Mobilitat i a TMB a estudiar diferents propostes en la xarxa de bus del 
Districte i instar al govern a establir una comissió conjunta amb entitats veïnals 
i representants del Parc Güell per tal de millorar el servei. 
 
 
Grup municipal de Junts x Cat 
 

6. Que el Districte d’Horta-Guinardó disposi de la presència suficient d’agents de 
la Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas d’una presència 
compartida amb els districtes de Sant Andreu i Nous Barris com fins ara. 
 
Grup municipal de Cs 
 

7. Mesures de prevenció i garantia de la seguretat ciutadana 
 
Grup municipal de Bcn x Canvi 
 

8. Impulsar canvi de ruta dels autocars/autobusos turístics i la llançadora que té 
com a destí el Parc Güell. Elaborar una proposta consensuada amb els partís 
de l’oposició i els veïns del barri que contingui una diagnosi i solucions pel que 
fa al soroll, contaminació ambiental, seguretat viària i convivència. 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

 
Grup municipal d’ERC-AM 
 

9. Que s’inclogui una partida pressupostària en el pressupost municipal de l’any 
2020 per adquirir els tres edificis del c. Doctor Letamenti i Mont-ral. 
 

Grup municipal de Junts x Cat 
 

10. Que es faci la corresponent reserva pressupostària per tal que durant l’any 

2020 s’encarregui un projecte per fer un ascensor o unes escales automàtiques 

que substitueixin les actuals escales del Torrent de Can Mariner, facilitant així 

la mobilitat a peu dels veïns i veïnes del barri d’Horta. 

11. Que es procedeixi a fer la reserva pressupostària per tal que l’execució del 

projecte d’urbanització de la Plaça Font d’en Fargues sigui una realitat durant 

l’any 2020. 

 
Grup municipal de Cs 
 

12. Que el govern municipal estudiï de forma immediata totes les reformes 
urbanístiques necessàries per a que en el menor temps possible la connexió 
per a vianants entre Sant Genís dels Agudells i el recinte hospitalari de la Vall 
d’Hebron, sigui totalment accessible per a tota la població.  
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Grup municipal de Bcn x Canvi 
 

13. Que el govern del Districte es comprometi en un temps raonable a allargar la 

ruta de la línia d’autobús 114.  

 

d) Preguntes 

Grup municipal d’ERC-AM 
 

14. Quin és el nivell d’execució del Pla de dinamització comercial a l’entorn del 

mercat del barri del Guinardó, quines actuacions s’han dut a terme i quines han 

estat previstes. 

 
Grup municipal de Cs 
 

15. Qui i per què des del Districte va permetre l’entrada a les maquinàries pesades 
a l’antic camp de futbol de Font del Gos per donar començament a unes obres i 
quin projecte té el Districte per aquest espai. 

 

Grup municipal de Bcn x Canvi 
 

16. En quina fase es troba el Pla d’actuació del Districte/Municipal respecte de la 
instal·lació del funicular/ascensor inclinat al carrer Llobet i Vall-Llosera del barri 
del Guinardó.  

 

 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

 
E.- Declaracions institucionals 
 

17. Compromís envers el xoc climàtic 
 
 
 

Barcelona, 2 d’octubre de 2019 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 8 d’abril de 2019 
 
 
 
Andrea Prange 


