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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 3 de maig de 2018, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptar amb el vot a favor del GMDBeC, GM Demòcrata, GMDCUP i GMDPP i 
l’abstenció GMDERC, GMDPSC i GMDCs del el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial de 
la Modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments comercials 
destinats a la venda d’articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 

 
Adoptar per unanimitat el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ordenació de nou 
equipament situat als Jardins de Can Ferrero i Cal Sèbio, al Districte de 
Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal. 

 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovar per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GM 
Demòcrata: 
 

Que en termini de cinc mesos, el districte de Sants-Montjuïc estudiï amb 
Parcs i Jardins i el Consorci d’Educació la millor manera de què l’Institut 
Consell de Cent pugui fer ús dels Jardins, integrant-los al dia a dia de 
l’Institut, tot mantenint-los com a Jardins pel barri del Poble-sec. I que en 
paral·lel, trobi la manera de fer efectiva de la forma més ràpida possible 
les millores de seguretat i de condicions d’estudi que els alumnes 
necessiten. 

 
 
Aprovar, per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDERC: 
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Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc endegui una campanya, 
que insti a Parcs i Jardins, per a l’adequació de zones enjardinades, 
parcs i demés àrees verdes del Districte, per tal de garantir el dret al 
gaudi dels espais verds de la nostra ciutat. 

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

 

1. Instar a la Regidora del Districte a la creació d’una Comissió d’Avaluació 
del Pla de barri de La Marina.  

2. Aquesta Comissió haurà de ser presidida per la Regidora del Districte i 
hauran de formar-ne part els grups municipals representats en aquest 
Consell, els diferents operadors responsables de les actuacions del pla 
de barri (Foment de ciutat, Barcelona Activa, BIMSA, …) i representants 
d’associacions i entitats.  

3. Aquesta comissió tindrà com a tasca valorar i fer seguiment detallat i real 
del desenvolupament dels plans de barri i es reunirà de forma estable 
bimensualment, portant-se a terme la seva primera reunió abans del 
proper mes de juliol. 

4. De forma prèvia, el govern del districte lliurarà als grups municipals, 
abans del proper mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució del 
Pla de barri corresponent amb detall d’actuacions previstes, dates d’inici 
i finalització, i el pressupost executat i pendent d’executar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovar amb el vot a favor dels GMDBeC, GM Demòcrata, GMDPSC, GMDCs i 
GMDPP i l’abstenció del GMDERC i GMDCUP de la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDCs: 
 
Que es convoqui de forma urgent el Consell Sectorial de l’Habitatge de Sants-
Montjuïc per abordar específicament els diferents temes relacionats amb 
l’habitatge i els desnonaments en el Districte. 
 
En l’esmentada convocatòria extraordinària, s’hauria de comptar amb la 
presència dels diferents veïns, entitats, departaments de l’Ajuntament, Institut 
Municipal de l’Habitatge i els diferents partits de l’oposició.  
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En aquesta taula de treball s’haurien d’analitzar temes relacionats amb:  

- Seguiment del Pla de l’Habitatge. 
- Situació actual del Parc de l’Habitatge. 
- Els nous projectes i els nous tipus d’allotjament que vol l’Ajuntament 

desenvolupar. 
- I les diferents mesures que ofereix l’Ajuntament per donar solucions a 

les famílies i persones que han sofert un desnonament. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovar per unanimitat de la següent proposició/declaració presentada pel 
GMCUP: 
 

Que el Districte de Sants-Montjuïc traslladi a la Casa Gran els canvis 
necessaris per a poder desenvolupar aquest projecte de bressol-escola-
institut dins del recinte de Can Batlló. 
 
Que s’estudiïn totes les possibilitats urbanístiques i arquitectòniques per 
poder dur a terme el projecte educatiu. Sempre dins del barri i donant 
cobertura a les necessitats i demandes àmplies i apremiants tant de la 
comunitat educativa com de les veïnades. 
 
Que el Districte sigui garant de la bona comunicació entre el consorci, 
l’IMEB, la comunitat educativa i les veïnades per garantir l’assoliment 
d’un projecte de clar benefici social: l’educació pública universal. 

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

El Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acorda que un cop a 
punt de finalitzar tres anys de mandat municipal seria un bon moment 
per fer el seguiment i avaluació de la feina feta i l’estat de la que resta 
per l’any vinent, convocant a tal efecte un Consell Plenari extraordinari 
del Districte, monogràfic per debatre les línies d’actuació Sants-Montjuïc 
2016-2019 i realitzar-lo durant el mes de juliol o a l’octubre de 2018 amb 
la participació dels veïns i veïnes i les entitats. 

 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Adoptar la següent declaració institucional: 
 
Envers els Comitès de Defensa de la República i les seves accions. 
 


