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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 4 d’octubre de 2018, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb el vot a favor de GMDBeC, GM Demòcrata, GMDERC, GMDPSC, 
GMDCUP i GMDPP i l’abstenció del GMDCs el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial de la 
modificació puntual del PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, 
a la Zona Franca, d’iniciativa municipal. 
 
Adoptat amb el vot a favor de GMDBeC, GM Demòcrata, GMDERC, GMDPSC, 
GMDCUP i GMDPP i l’abstenció del GMDCs el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla Especial d’Infraestructures de La Marina del Prat Vermell, d’iniciativa 
municipal 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat amb el vot a favor de GM Demòcrata, GMDERC, GMDPSC, GMDCs, 
GMDCUP I GMDPP I en contra del GMDBeC la següent proposició/declaració 
presentada pel GM Demòcrata: 
 

Que el govern del Districte insti al govern de la Ciutat a pressupostar per 
a l’any 2019 les partides necessàries per a licitar la tercera fase del 
col·lector del Paral·lel i així començar a executar-lo l’any que ve. 

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

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc assumeixi el lideratge 
decidit i sense dilacions davant el Govern de la ciutat i TMB, per l’impuls 
d’aquesta nova línia de bus (connexió entre la Marina i el font marítim de 
la ciutat), per tal de que sigui una realitat el més aviat possible. 

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

Instar a la Regidora del Districte a que entregui als grups polítics, en el 
termini d’un mes, un informe on es reflecteixi clarament aquelles 
proposicions que han estat aprovades i s’han dut a terme, les que 
queden pendents de fer i el motiu per el que no s’han fet, i quina previsió 
hi ha de les pendents per la seva execució. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb el vot a favor de GM Demòcrata, GMDERC, GMDPSC, GMDCs, 
GMDCUP i GMDPP i en contra del GMDBeC de la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDCs: 
 

Primer. Que el Govern del Districte realitzi un estudi en els propers tres 
mesos per l’adaptació dels parcs i fer-los inclusius per els nens amb 
diversitat funcional, amb el seu corresponent informe pressupostari del 
cost de l’adaptació, de l’accessibilitat i implementació de les millores; 
amb el fi d’instal·lar tobogans  accessibles amb plataformes per poder fer 
la transferència des de la cadira de rodes al tobogan, gronxadors 
adaptats amb cistella per poder estirar-se, plafons per aprendre i jugar 
amb el sistema Braille, entre altres.  
 
Segon. Realitzar un estudi sobre la viabilitat d’instal·lar un sistema 
d’ombra, bé de forma natural plantant arbres amb densitat suficient per 
crear aquests espais, o bé, un sistema de para-sols, en les zones de 
jocs infantils situats en els parcs del Districte. 
 
Tercer. Ampliar l’espai de joc infantil situat en els Jardins Elies Ortiz, ja 
que actualment és clarament insuficient, al tenir només un tobogan i un 
gronxador, per així satisfer les necessitats d’oci dels nens i nenes de la 
zona 

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

Instar al Districte de Sants-Montjuïc a la convocatòria amb caràcter 
d’urgència d’una reunió de la Sectorial d’Interculturalitat en la que siguin 
convocades de forma específica les diferents entitats arrelades als 
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barris, amb un perfil social i que han mostrat el neguit en aquests temes. 
En són exemples La Troca, el Secretariat d’entitats, el Centre Social, 
Stopmaremortum Sants, AAVV d’Hostafrancs, AAVV Sants, Badal i 
Brasil, AAVV La Bordeta, Plataforma Can Batlló, L’Engranatge, L’Àncora, 
Som Paral·lel, Sindicat de Barri, Coordinadora d’entitats del Poble-sec, 
fundació Arrels. Igualment fer extensiva la convocatòria a persones a 
títol individual com poden ser treballadores d’aquest àmbit que 
exerceixin o visquin als nostres barris o en tinguin un interès manifestat. 
 
Aquesta Sectorial haurà de tractar com encarar la situació d’emergència 
d’acollida i integració. Establir amb aquest objectiu contacte amb la 
Taula d’Emergències de ciutat per compartir necessitats, així com poder 
entendre i conèixer quina interlocució s’està produint entre les diferents 
administracions implicades i quines són les seves competències. 
 
Que el Districte insti a l’Ajuntament i aquest a la Generalitat a entendre 
com a fonamentals per respondre a la situació d’emergència les 
conclusions, peticions i anàlisis sortides a les diferents sectorials i taules 
que abordin aquesta problemàtica. Sense integració no hi ha acollida 
vàlida i aquesta passa per el paper de les entitats i teixit veïnal. 
 
Que aquesta sectorial es plantegi amb els objectius:  
 

- Acta de constitució de la mateixa. 
- Dibuixar un mapa de serveis, activitats, col·lectius i persones a 

títol privat que podrien donar resposta a aquestes mancances o 
necessitats detectades.  

- Teixir un pla estratègic que inclogui material de difusió del 
Districte així com activitats i actes proposats per les entitats per 
frenar la generalització del discurs xenòfob i evitar la crispació 
davant la pobresa i la precarietat en els nostres barris.  

 
Aprovat amb el vot a favor de GMDBeC, GMDERC, GMDPSC, GMDCs, 
GMDCUP i GMDPP i l’abstenció del GM Demòcrata, la següent 
proposició/declaració presentada pel GMPP: 
 

Aquest consell Plenari de Sants-Montjuïc insta al Consorci d’Educació de 
Barcelona a mantenir l’ús educatiu de l’Escola Sant Vicenç de Paül 
destinant el seu futur ús com a escola pública pel barri d’Hostafrancs. 
 

 


