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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 6 de juliol de 2017, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptar amb el vot a favor dels GMDBeC, GMDPSC i GMDCUP i l’abstenció 
dels GM Demòcrata, GMDERC, GMDCs i GMDPP, el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
del Pla Especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats 
a l’àrea del Triangle de Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal. 
. 

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

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE  sobre l’aprovació inicial 
de la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità, que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, 
d’iniciativa municipal 

 
Adoptar per unanimitat, el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria 
per a l’adjudicació de 26 habitatges amb protecció oficial de cessió en 
règim de dret de superfície ubicats a les promocions “CAN BATLLÓ-
UP4” i “CAN BATLLÓ-UP8”, al carrer Constitució, 31-35 i al carrer 
Parcerisa, 6, en el Districte de Sants-Montjuïc. 

 
Adoptar per unanimitat, el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria 
per a l’adjudicació de 10 habitatges amb protecció oficial en règim de 
lloguer per a les persones social i econòmicament vulnerables ubicats a 
les promocions “CAN BATLLÓ-UP4” i “CAN BATLLÓ-UP8” al carrer 
Constitució, 31-35 i al carrer Parcerisa, 6, en el Districte de Sants-
Montjuïc. 
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PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
No aprovar amb el vot a favor dels GMDBeC i GMDPSC, els vots en contra 
dels GM Demòcrata, GMDERC, GMDCUP i GMDPP i l’abstenció del GMDCs la 
següent proposició/declaració presentada pel GMDBeC: 

 
Instar al govern de l’Estat a derogar les modificacions de la Llei 
d’Arrendaments Urbans de 2013 que són clarament restrictives pels 
drets dels arrendataris i recuperar, així, els contractes de 5 anys enlloc 
de 3.  
 
Instar al govern de l’Estat a limitar les pujades de preu entre contracte i 
contracte de lloguer d’acord als preus de referència de la zona, a l’estat 
de l’habitatge, a la inversió feta i característiques de l’indret on s’ubica 
l’habitatge.  
 
Instar al govern de l’Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons 
d’inversió SOCIMI’s (Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió 
Immobiliària) o vincular-los a la promoció dels lloguer assequible, de tal 
manera que es posi fre a les inversions especulatives que expulsen 
veïnes i veïns dels seus barris.  
 
Instar al govern de la Generalitat a introduir l’índex de preus de 
referència en la futura Llei d’Arrendaments Urbans catalana que té 
previst presentar a partir de setembre. 
 
Instar a que la Generalitat faci servir aquest índex com a eina que 
permeti limitar els preus dels lloguers i no només com a instrument de 
transparència. 
 
Instar a la Generalitat a que l’esforç de les famílies per a pagar el lloguer 
s’inclogui com a un indicador indispensable vinculat a l’índex, de tal 
manera que es puguin articular polítiques d’habitatge encaminades a 
regular els preus de lloguer, tot tenint en compte els ingressos familiars.  

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

 
Que el Districte de Sants-Montjuïc formi durant el proper any 2018 les 
entitats esportives dels nostres barris per tal d’estar ben preparades per 
a optar a la gestió cívica i individualitzada dels equipaments esportius. I 
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que les bases del concurs per a la gestió cívica individualitzada dels 
equipaments esportius es deixin preparades abans del maig del 2019, 
sense allargar l’actual gestió conjunta a més d’un any de la seva actual 
finalització, sempre que es donin les condicions i voluntat per part de les 
entitats i clubs, un cop feta la formació per part del Districte durant l’any 
2018. 

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

 
Que el Govern del Districte insti, a través de l’Ajuntament, al Consorci (CEB) a 
elaborar un cronograma, a dos anys vista, d’execució de les diferents 
actuacions que es podran escometre a les escoles del Districte, i sigui portat a 
la propera reunió del Consell Escolar.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovar amb els vots favorables de GMDBeC, GMDPSC, GM Demòcrata, 
GMDERC, GMDCs, i GMDPP i l’abstenció del GMDCUP, la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDCs: 

 
Que el Govern del Districte, aprofitant el Pla de Desenvolupament Econòmic 
(PDE) que està realitzant en Sants-Montjuïc per a el desenvolupament 
econòmic dels seus barris, insti a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
(IMMB) a realitzar per el proper Ple del mes d’octubre un pla específic de 
dinamització i promoció dels mercats del Districte, i que dit pla contempli una 
acció específica destinada al Mercat de la Marina que ajudi a recuperar en el 
possible el descens d’activitat i facturació que estan patint en els últims temps 
els responsables de les parades. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovar amb els vots favorables dels GMDBeC, GMDPSC, GMDCUP i 
GMDPP, i l’abstenció dels GM Demòcrata, GMDERC i GMDCs de la següent 
proposició/declaració presentada pel GMCUP: 
 

Que urgentment es creï d’una Oficina Antigentrificació i d’habitatge digne 
al barri del Poble-sec, que pugui intermediar i plantejar solucions a 
conflictes entre llogaters i propietaris, que implementi programes a llarg 
termini i que serveixi per disposar d’un cens amb les dades dels 
desnonaments invisibles que està patint el barri. 

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

 
Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona la proposta de reformular les clàusules administratives en els 
concursos públics de Barcelona que es duguin a terme per adjudicació 
de contractes de serveis socials i d’atenció a les persones per tal 
d’incrementar els criteris que tinguin per objecte valorar l’eficiència i les 
característiques del servei i del projecte tècnic, en l’adjudicació dels 
contractes, per tal de garantir una millor qualitat del servei. 
 
Igualment que es traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar a la 
Conselleria d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya perquè 
exigeixi a la UTE Ingesan-Asproseat el compliment del plec de 
prescripcions tècniques, així com traslladar instar al Parlament de 
Catalunya la mateixa proposta de reformulació de les clàusules 
administratives, en els concursos públics de Catalunya, esmentada al 
paràgraf anterior per a la ciutat de Barcelona.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
Ha formulat la següent declaració institucional: 
 

Declaració Institucional pels drets de les persones LGTBI. 
 
 


