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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 1 de març de 2018, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptar amb el vot a favor del GMDBeC, GMDERC, GMDPSC, GMDCs, 
GMDCUP i GMDPP i l’abstenció del GM Demòcrata  el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
de la Modificació Puntual del PGM per ajustar les determinacions 
urbanístiques i d’ordenació de la Subzona 22AL, a la Zona Franca de 
Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 
Adoptar amb el vot a favor del GMDBeC, GM Demòcrata, GMDPSC, GMDCs i 
GMDPP en contra del GMDCUP i l’abstenció del GMDERC el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
del Pla Especial integral per a la implantació d’un hotel al carrer Alts 
Forns 40, promogut per Immobiliària La Campana, S.A. 

 
Adoptar per unanimitat el següent acord: 

 
APROVAR I ACORDAR ELEVAR  la proposta de candidats a la Medalla 
d’Honor de Barcelona de 2018, de caràcter individual per a la senyora 
Lluïsa Puigardeu Argelich i de caràcter col·lectiu a Basquet Ateneu 
Montserrat. 
 

 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovar amb els vots a favor del GMDBeC, GM Demòcrata, GMDERC, 
GMPSC, GMCs i GMPP i el vot en contra del GMDCUP, la següent 
proposició/declaració presentada pel GM Demòcrata: 
 
Avaluar des del districte de Sants-Montjuïc de forma coordinada amb l’ICUB, 
l’IMEB, l’àrea d’Ecologia Urbana i Barcelona Activa aquests 5 anys de “Murs 
Lliures” per tal d’estudiar la possibilitat d’aprofundir en les oportunitats de 
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millora del projecte en els camps del civisme i la promoció econòmica i cultural 
de la ciutat per a persones que s’apropin a la iniciativa de “Murs Lliures”. 
 
 
Aprovar, amb els vots a favor del GM Demòcrata, GMDERC, GMDPSC, 
GMDCs i GMDPP i l’abstenció dels GMDBeC, i GMDCUP la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDERC: 

 
Que el govern municipal integri el dipòsit d’aigua trobat al carrer 
Diputació cantonada amb el carrer de la Creu Coberta en el projecte 
d’urbanització de la zona, marqui un calendari per la seva museïtzació 
per tal que sigui visible des de l’espai públic i s’expliqui el seu valor 
patrimonial i històric per al barri d’Hostafrancs.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovar amb els vots a favor del GMDBeC, GM Demòcrata, GMDPSC, GMDCs 
i GMDPP, el vot en contra del GMDCUP i l’abstenció del GMDERC, la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDPSC: 

 
Instar al Govern del Districte que no descarti i es tingui en compta la 
parcel·la de La Satalia pels equipaments del Poble-sec i que es continuï 
estudiant la possibilitat de que l’equipament esportiu, tan necessari per el 
barri pugui encabir-se en aquesta parcel·la, que es posi un calendari i 
convoquin a les entitats; veïns i veïnes i als grups municipals del barri de 
Poble-sec, per continuar amb el procés de definició dels nous 
equipaments pel barri. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovar amb el vot a favor dels GMDBeC, GM Demòcrata, GMDERC, 
GMDPSC, GMDCs i GMDPP i el vot en contra del GMDCUP de la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDCs: 
 
Instem al Govern del Districte a presentar en el pròxim Ple de Sants-Montjuïc 
un informe amb les mesures específiques que van a realitzar respecte als 
assentaments irregulars en la muntanya de Montjuïc i de les persones sense 
llar que sobreviuen en tots els carrers del nostre Districte. A més de dit informe, 
també es deurà informar de l’evolució de les accions realitzades fins el moment 
i de les noves iniciatives fetes per ajudar a les persones sense sostre en les 
reunions periòdiques establertes amb els portaveus dels diferents grups polítics 
que es fan per abordar els temes d’interès de Sants-Montjuïc. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovar amb el vot a favor dels GMDBeC i GMDCUP i l’abstenció dels GM 
Demòcrata, GMDERC, GMDPSC, GMDCs i GMDPP de la següent 
proposició/declaració presentada pel GMCUP: 
 

L’obertura d’un nou espai de treball participatiu amb l’objectiu de:  
 
1. Acostar el valor de sostenibilitat impulsat pel govern en el model de 

ciutat al barri de Poble-sec. Que sigui transversal a les propostes i 
anàlisi fetes i que es reculli la sensibilitat veïnal de protecció de la 
muntanya.  

2. Recollir, analitzar i debatre les valoracions tècniques de recuperació 
d’equipaments i edificis tipificats com a tal que es troben en desús 
actualment.  

3. Poder aprofundir en l’accés i els equipaments per a gent gran i 
depenent.  

4. Arribar a un consens amb les veïnades al voltant de les necessitats i 
urgències per trobar la manera concreta de donar-hi resposta 

5. Generar un calendari d’ús i conclusions que el govern haurà de 
garantir en la present legislatura.  

 
 
Aprovar per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GMPP: 
 

Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona la necessitat d’incrementar de manera immediata els recursos 
econòmics destinats al manteniment, conservació i millora de les 
infraestructures del Cementiri de Montjuïc. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


