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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
A.-  Aprovació, si escau, de les actes corresponents a la sessió plenària 

extraordinària i ordinària del dia 10 d’octubre de 2019 
 

B.-  PART INFORMATIVA 

 
a) Cartipàs 

0 DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de data 15 d’octubre i 21 de 
novembre de 2019, de la nomenament de les Ilms. Sres. Laura Pérez 
Castaño, Mari Luz Guilarte Sánchez i Francina Vila i Valls, regidores 
adscrites. 
 

1 DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de data 11 de novembre de 2019 de 
nomenament del conseller Sr. Víctor Valls Andres, Vicepresident del Consell 
del Districte. 

 
2 DONAR COMPTE de la resolució de la Regidora del Districte, de data 4 de 

novembre de 2019, d’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller 
del GM Junts x Cat, Sr. Arnau Vives Juan. 

 
3 DONAR COMPTE de la resolució de la Regidora del Districte, de data 12 de 

novembre de 2019, 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 BcnxCanvi en el conjunt de la ciutat, a la consellera Sra. 
Milagros Casas Rodríguez. 

 
b) Despatx d’ofici: 

 
4 Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta 

com annex. 
 
c) 5.   Informe de la Regidora del Districte 

 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 

6. 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 2020 i el Pressupost del Districte per l’any 2020. 
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7. 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. 

b) Proposicions dels Grups Municipals. 

 
c) Mocions. 

 
 

D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 

Grup municipal d’ERC-AM 

8. Instar al govern municipal a adoptar determinades mesures per pal·liar el xoc 
climàtic 

 
Grup municipal de Junts x Cat 
 

9. Creació d’un grup de treball que valori i aporti solucions a la implantació de la 
quarta i cinquena fase de la xarxa ortogonal de bus. 
 

Grup municipal de Cs 
 

10. 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. 

 
Grup municipal de Bcn x Canvi 
 

11. Buscar solucions conjuntes amb el Districte de Nou Barris per solucionar 

problemes d’incivisme i vandalisme al barri del Turó de la Peira i a Horta amb 

motiu de l’obertura les 24 hores del Parc del Turó de la Peira 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 
 

12. Pla de xoc a la zona veïnal del carrer Logronyo amb la carretera Alta de 
Roquetes, al barri d’Horta. 
 

13. Que el proper plec de condicions tècniques per a la gestió de l’Escola de 
Municipal de Música Can Fargas incorpori els elements de la Guia de 
contractació pública i social per tal d’afavorir a aquelles entitats i empreses 
amb arrelament i coneixement del Districte. 
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Grup municipal de Junts x Cat 
 

14. Que en el termini d’un mes es procedeixi a fer un Pla de Marquesines 
obertes o bancs de fusta en aquelles parades de bus on no és possible 
col·locar una marquesina convencional, per tal que els usuaris, en especial la 
població de més de 65 anys, no hagin d’esperar de peu l’arribada de 
l’autobús. 
 

15. Que en el proper Consell Plenari del mes de març el govern informi de la 
política d’habitatge públic que es desenvoluparà durant el mandat; informi als 
grups municipals de l’estat d’accés a l’habitatge i es comprometi a fer més 
habitatge públic al Districte. 

 
Grup municipal de Cs 
 

16. Implantació de pantalles d’informació a l’usuari en totes les parades de bus 
del Districte i la instal•lació de bancs a les parades que no tinguin 
marquesines. 
 

17. Presentació a tots els grups municipals d’un llistat actualitzat de les 
propietats municipals ocupades al Districte, indicant el tipus d’ocupació i les 
actuacions realitzades per part de l’Ajuntament per dona una solució a cada 
cas. 

 
Grup municipal de Bcn x Canvi 
 

18. Que es realitzi un estudi de viabilitat per construir un casal de joves al barri 
de Sant Genís dels Agudells o buscar un espai propi adequat per aquest 
col·lectiu. 
 

19. Que es realitzi un estudi de viabilitat per a la prolongació de la línia 39 
d’autobús. 

 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

20. Amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les 
Dones. 
 

21. Amb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat. 
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Barcelona, 5 de desembre de 2019 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 8 d’abril de 2019 
 
 
 
Andrea PRANGE 


