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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 5 de juliol de 2018, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial de 
la Modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació de l’equipament docent situat al passeig de la Zona Franca, 
número 96, del barri de la Marina del Port, d’iniciativa municipal a proposta 
del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla de Millora Urbana per a la regulació de la instal·lació d’ascensors 
exteriors als edificis d’habitatge al barri de La Marina del Port, d’iniciativa 
municipal. 

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

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial de 
la Modificació del Pla General metropolità per a la declaració de l’àrea de 
tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, 
d’iniciativa municipal. 

 
 

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

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial de 
la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de 
protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
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PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GM 
Demòcrata: 
 

Que el Districte de Sants-Montjuïc treballi conjuntament una proposta 
amb membres de la plataforma que reivindica el manteniment dels 
Jardins de l’estació de Magòria perquè puguin preservar-se el màxim 
possible com a un espai multidisciplinar que permeti la trobada 
multigeneracional (gent gran, infància i jovent) tot respectant la vegetació 
actual i podent tancar-se a les nits com tants altres jardins del Districte i 
la ciutat. 

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

 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc cerqui la millor ubicació al 
mateix Districte, per a l’adequació dels espais més adients, per tal de 
poder endegar una escola de ciclisme per a nens i nenes; una escola 
inclusiva per a infants amb edats compreses entre els 5 i els 16 anys, 
per tal de que puguin aprendre a anar en bicicleta, s’iniciïn en el ciclisme, 
i se’ls eduqui en els valors que l’esport transmet i en l’educació vial i 
cívica que requereix l’ús d’aquest mitjà de transport en un medi urbà. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat 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: 

 
Al Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda: 

1. Instar a la Regidora del Districte a que iniciï converses amb Institut 
Municipal de Mercats i amb Ecologia urbana, per fer una intervenció 
d’urgència al Mercat d’Hostafrancs per pal·liar tots els problemes més 
urgents i necessaris. 

2. Instar també a Institut Municipal de Mercats i Ecologia Urbana a fer un 
estudi de viabilitat per fer una remodelació com calgui del mercat, a la 
vegada aprofitar poder fer un estudi per peatonalitzar el carrer Vilardell 
(part posterior al mercat), en l’àmbit que sigui més adient, i on 
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intervinguin tots els actors implicats per garantir la convivència tant als 
paradistes del mercat amb la seva logística com als veïns/veïnes del 
barri, altrament demanada en diverses ocasions.. 

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

Que des del Govern del Districte s’insti a l’Ajuntament de Barcelona per 
a que, mitjançant el Consorci Sanitari, del qual forma part, reclami al 
Servei Català de la Salut per aconseguir que el CAP Numància estigui 
dotat del Servei d’Assistència Sanitària d’Urgències les 24 hores del dia, 
durant els 365 dies de l’any, incloent el servei d’analítiques, boxes 
d’observació i pediatria, tal i com sol·liciten els veïns de la zona. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat per unanimitat de la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDCUP: 

 
- Instar a la regidoria de feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona 

a crear una taula a nivell de ciutat amb els agents implicats, és a dir, 
entitats i col·lectius LGTBIQ; entitats i òrgans municipals responsables 
de la gestió d’equipaments municipals; els Grups Municipals i altres 
agents que es considerin necessaris per tal de definir un seguit de 
mesures amb l’objectiu d’elaborar els criteris de retolació i disposició 
d’espais dels equipaments municipals en matèria d’igualtat i inclusió. 

- Que aquests criteris també siguin tinguts en compte a qualsevol revisió, 
rehabilitació o nova construcció d’edifici municipal per garantir les 
necessitats i seguretat de la diversitat de les seves usuàries, 
especialment pel que fa als banys 

- Que aquests criteris s’apliquin a totes les retolacions necessàries per a 
garantir un ús inclusió dels banys de les dependències municipals del 
Districte (Oficina d’Atenció Ciutadana, Centres Cívics, Centres Esportius 
Municipals, Ludoteca, Casals de Joves, Casals de la Gent Gran, etc.), 
aptes per a les diverses necessitats dels seus usuaris. 

- Crear espais al vestuari adequats per a persones trans, i per tant, espais 
municipals realment inclusius. 
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Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GMPP: 
 

Aquest Consell Plenari insta a l’Ajuntament de Barcelona i/o al Consell 
del Parc de Montjuïc a actualitzar abans de finals d’any el mapa de les 
ubicacions de la muntanya de Montjuïc que requereixen millores de 
manera prioritària referent a la neteja, manteniment, senyalització, 
il·luminació i seguretat. 
 
Que es faci una neteja periòdica de la zona compresa entre el passeig 
Exposició i l’avinguda Mirador, i entre l’escala del carrer Margarit i 
l’escola bressol Miramar, així com una millora dels camins a l’entorn del 
camp de futbol Satalia i de la neteja de l’explanada sota les piscines de 
salts.  
 
Que es destini més inversió a la millora dels serveis esmentats 
anteriorment així com més diners procedents de la taxa turística. 

 
 


