
Acords sessió ordinària 05.03.19 
 

 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2018. 

Part informativa 

 

 Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 
 

 Quedar assabentat de l’Informe de la regidora del Districte 
 
 
Part decisoria 
 

 “ informar favorablement anomenar Plaça de l’1 d’Octubre l’espai format per la cruïlla del passatge de 
Llívia amb el carrer Renaixença i per la zona de vianants envoltada pel mercat del Guinardó i el CAP 
Guinardó i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor.” 

 

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDERC-AM i 
GMDCUP-PA, i en contra GMDCs, GMDPSC-CP i GMDPP. 
 
 

 “ Proposar l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2019 a la Comissió de festes 
del Carmel i al Grup de dones de La Teixonera, 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 “ 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 “ 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 en l'àmbit Llobregós - Can Mateu, d’iniciativa 
municipal.” 

 
S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDCs i GMDPSC-
CP, i l’abstenció de GMDERC-AM i GMDPP. 
 

 
Part d’impuls i control 
 
Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal de BComú-E 

 Que en el proper mandat es doti de pressupost suficient, es calendaritzi i s’executi un projecte, d’acord 

a l’actuació prioritzada. 

S’aprova per unanimitat. 

 
Del grup municipal Demòcrata 
 

 Que es materialitzin totes les gestions necessàries amb el Ministeri de Defensa per tal que, el solar del 
carrer Sardenya, 420 sigui definitivament de titularitat municipal, si encara no ho és, i que sobre el 
mateix es procedeixi a encarregar el projecte executiu i posteriorment, executar la construcció d’un 
poliesportiu, per tal de satisfer la demanda existent entre les escoles i el veïnat del Baix Guinardó 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
Del grup municipal de Cs 
 

 Reprovació de la gestió municipal en el Districte d’Horta-Guinardó 
 

S’aprova amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDCs, GMDPSC-CP i GMDPP i en 
contra de GMDBComú-E i GMDERC-AM. 
 
 



 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 

 En defensa dels drets fonamentals i en la lluita antifeixista 

S’aprova amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDERC-AM, 
GMDPSC-CP, l’abstenció de GMDCs i en contra GMDPP. 
 
 
Del grup municipal del PSC 
 

 Reprovació de la gestió de la Regidora Mercedes Vidal i reafirmar el compromís del Districte d’Horta-
Guinardó amb la millora de les condicions de vida de les seves veïnes i veïns 

 
S’APROVA amb el vot favorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDCs, GMDERC-AM, GMDPSC-
CP, GMDPP i en contra GMDBComú-E. 
 
 
Declaracions institucionals. 
 
Adhesió a la vaga feminista del 8 de març. 
 
“ El Districte d’Horta-Guinardó acorda: 
 
Primer. Mostrar el màxim reconeixement a la lluita feminista i a tots els col·lectius feministes que treballen 
per assolir la igualtat efectiva de drets entre totes les persones. 
 
Segon. Adherir-se a la vaga feminista, del dia 8 de març, i a les mobilitzacions convocades pels sindicats i 
diferents col·lectius feministes que es duran a terme durant aquesta jornada en els diversos barris. I a 
Horta-Guinardó concretament a les mobilitzacions convocades pel comitè de vaga de 8 de març al 
Districte. 
 
Tercer. Instar al govern del Districte, actual i futurs, a desenvolupar totes les polítiques públiques amb 
perspectiva de gènere i interseccional. Prioritzant la lluita contra les violències masclistes, el foment de 
l’ocupació femenina i contra la feminització de la pobresa. 
 
Quart. Instar als grups parlamentaris a aprovar el pacte català contra les violències masclistes i a 
desenvolupar la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, així com l’aprovació 
d’una llei d’igualtat laboral. 
 
Cinquè. Fer arribar aquests acords al plenari de l’Ajuntament de Barcelona i al conjunt de sindicats i 
col·lectius convocants.” 
 
 
 


