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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 4 de desembre de 2017, 
ha acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptar per unanimitat, el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
de conformitat  amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament assistencial 
situat al carrer 60 núm. 9 de la Zona Franca, promogut per Barcelona 
d’Infraestructures Municipals S.A. /BIMSA. 

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

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el pressupost 
municipal corresponent a l’exercici 2018. 

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

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el pressupost del 
Districte corresponent a l’exercici 2018. 
 

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

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE la proposta de fixació 
de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics, casals de 
gent gran i d’infància del Districte per a 2018 i sotmetre-la a la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 
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PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovar amb els vots a favor dels GMDBeC, GM Demòcrata, GMDERC i 
GMDCUP i els vots en contra dels GMPSC, GMCs i GMPP, la següent 
proposició/declaració presentada pel GM Demòcrata: 
 

1. Felicitar a la organització i a totes aquelles entitats, col·legis electorals, 
voluntaris i ciutadans que van participar en el referèndum convocat pel 
dia 1 d’octubre, de forma pacífica i exemplar, i que el van fer possible tot 
i les agressions sofertes per part de l’estat espanyol per tal d’evitar-lo. A 
Sants-Montjuïc la mobilització ciutadana va ser molt important i va ser un 
exemple d’unitat davant el que només es pot qualificar de barbàrie.  

2. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia 
Civil, així com a tots aquells partits polítics i entitats que de forma directa 
o indirecta li han donat cobertura.  

3. Demanar la dimissió de tot el govern espanyol com els màxims 
responsables polítics de l’operatiu policial desplegat, de 
l’empresonament de mig govern i líders de l’ANC i Òmnium, de 
l’aplicació de l’article 155 i investigar les responsabilitats penals i 
violacions dels drets humans que s’han produït des de setembre fins 
avui i, en especial, l’1 d’octubre a ençà, d’acord amb el que es relaciona 
a l’informe de violacions de drets humans dut a terme per Som 
Defensores i es deixi de perseguir el nostre govern democràtic i pacífic 
escollit legitimat per les urnes del 27 de setembre del 2015 i encapçalat 
pel President Carles Puigdemont. 

4. Demanar que les forces de seguretat de l’estat espanyol imposades a 
Catalunya siguin retirades de forma immediata de Catalunya, que es 
deixi d’aplicar la intervenció de les institucions mitjançant l’article 155 i 
s’alliberin tots els presos polítics deixant sense efecte qualsevol acció 
judicial.  

5. Demanar al Districte de Sants-Montjuïc que proposi al Nomenclàtor 
posar el nom a un carrer o plaça dels nostres barris en memòria del 
referèndum de l’1 d’Octubre. 

6. Demanar a l’Ajuntament de Barcelona que insti al govern espanyol a 
respectar els resultats que surtin de les urnes el proper 21 de Desembre. 
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Aprovar, amb els vots a favor de GMDBeC, GM Demòcrata, GMDERC, 
GMDPSC i GMDCUP i els vots en contra de GMDCs i GMDPP la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDERC: 

 
Que el govern del Districte es comprometi a presentar, en el proper 
Consell Plenari, un estudi sobre quina és l’afectació de la intervenció de 
l’Estat espanyol, mitjançant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
espanyola, al Districte de Sants-Montjuïc. En concret, l’informe hauria de 
contenir la informació relativa als nostres barris i al seu teixit associatiu, 
a fi i efecte de trobar la millor manera de pal·liar els efectes de la 
intervenció estatal, per tal de garantir el desenvolupament dels seus 
projectes. 

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

 
Instar al govern del Districte que realitzi les gestions que sigui 
necessàries per garantir que el futur ús del Palau d’Esports-BTM sigui 
per a activitats esportives per a entitats, clubs associacions esportives de 
la ciutat i preferentment del Districte de Sants-Montjuïc. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No aprovar amb el vot a favor dels GMDPSC, GMDCs i GMDPP, els vots en 
contra dels GMDBeC, GMDERC i GMDCUP i l’abstenció de GM Demòcrata la 
següent proposició/declaració presentada pel GMDCs: 
 

- La presentació per part del Govern del Districte en el termini de tres 
mesos d’un informe dels habitatges i equipaments de titularitat municipal 
ocupats il·legalment al Districte de Sants-Montjuïc. Demanant també la 
coordinació del govern municipal amb el Govern de la Generalitat per 
tenir un informe del Districte dels habitatges privats ocupats il·legalment. 

- En aquest informe hauria de constar: 
o Data d’inici de l’ocupació il·legal. 
o Actuacions fetes per part de l’Ajuntament de Barcelona i el 

districte de Sants-Montjuïc. 
o Indicar-ne la titularitat, si és pública, bancs, grans tenidors, fons 

d’inversió i/o petits propietaris.  
o Compromís per donar una solució:  
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� En el cas de ser una família vulnerable, que es faci càrrec els 
Serveis Socials, coordinar-se amb la resta d’administracions 
públiques i amb el compliment de la llei 24/2015 del Parlament 
de Catalunya per poder donar una resposta adequada a la 
necessitat d’habitatge social 

� En el cas de ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius 
organitzats, que el Govern del Districte iniciï els tràmits per 
aconseguir el desallotjament el més ràpid possible.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovar amb els vots a favor dels GMBeC, GM Demòcrata, GMPSC; GMDCs i 
GMPP i l’abstenció de GMERC i GMCUP, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMPP: 

 
Que s’incrementin les mesures de prevenció i control de les conductes 
i/o actes incíviques/incívics que s’estan produint a les places Joan 
Corrades, Herrenni, Vidriera, Ramon Aramon, al solar del carrer Cap de 
Guaita, al Parc de l’Espanya Industrial i a d’altres del barri d’Hostafrancs 
amb més presència d’equips tècnics, mediació, de guàrdia 
urbana/mossos així com dels equips de neteja i manteniment.  
Que es continuï treballant aquestes problemàtiques i d’altres a la 
Comissió de Seguiment del Consell de barri d’Hostafrancs per continuar 
dissenyant accions de dinamització i altres per afavorir millors 
comportaments a aquests espais.. 

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


