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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 13 de desembre 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 de Millora Urbana del sector BZ i estructuració 
de la vialitat interior de l’illa de l’emplaçament, al polígon de la Zona 
Franca, promogut pel Consorci de la Zona Franca. 

 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
de la modificació del PGM a l’entorn del Turó de la Font de la Guatlla, 
d’iniciativa municipal. 

 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria 
d’adjudicació de 64 habitatges de protecció oficial de venda en règim 
general situada al carrer Sovelles P26/ Sector 10/ Marina Zona Franca de 
Barcelona 

 
 

Adoptat amb el vot a favor de GMDBeC, GMDERC, GMDPSC, GMDCs, 
GMDCUP i GMPP i en contra del GM Demòcrata el següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
del projecte de modificació dels límits territorials dels deu districtes de la 
ciutat de Barcelona. 

 
Adoptat amb el vot a favor de GMDBeC, GM Demòcrata ,GMDERC, GMDPSC, 
GMDCs i GMDCUP i l’abstenció de GMPP del el següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el canvi de la 
denominació del carrer de l’Aviador Franco per la denominació carrer del 
Mecànic Pablo Rada, al mateix espai d’aquest Districte. 
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Adoptat amb el vot a favor de GMDBeC, l’abstenció de GM Demòcrata, 
GMDERC, GMDPSC, GMDCs i GMDCUP i el vot en contra de GMPP del 
següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre 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 2019 i sotmetre-la a la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 

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

Sol·licitar l’execució de l’enderrocament dels edificis 15, 15 bis 
immediatament, i pel 17 del carrer Burgos, iniciar el procés de 
desallotjament per fer efectiu el seu enderrocament com més aviat millor, 
ja que és l’espai on han de construir-se els nous edificis per reallotjar els 
afectats del carrer.  

 

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

 

Que el Plenari del Districte de Sants-Montjuïc insti el Govern municipal a 

negociar amb TMB la cessió de la propietat de l’antiga estació de 

funicular de Miramar, per tal de restaurar-la i museïtzar-la com a nou 

espai patrimonial del MUHBA, per a gaudi del conjunt de la ciutadania. 

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

 

Instar a la Regidora del Districte a:  
1. Que la taula de seguretat es reuneixi amb una periodicitat trimestral i 

que 7 dies abans d’aquesta, lliurin als grups municipals un informe per 

escrit relatiu a l’estat de la seguretat a Sants-Montjuïc durant els anys 
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2017 i 2018, en el que constin entre d’altres indicadors: fets delictius, 

nombre de denúncies presentades, actes d’incivisme i els relatius a la 

convivència així com les mesures de prevenció portades a terme.  

2. Reforçar els equips de Policia de Barri per tal de treballar la seguretat 

des de la prevenció. 

3. Convocar amb posterioritat la mesa de seguretat del Districte per tal de 

donar a conèixer a les entitats que formen part de la mateixa les dades 

de l’informe lliurat als grups municipals.  

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

- Que el Govern elabori en un termini no superior a un mes i ho lliuri als 

Grups Municipals, un informe exhaustiu sobre el nombre d’efectius 

policials que tenim adscrits en l’actualitat en el Districte, els criteris 

utilitzats per decidir quants agents s’assignin a cada un dels districtes de 

Barcelona i quals són els criteris per decidir el tipus d’operativa i 

presència en els carrers.  

- Elaborar noves campanyes per la prevenció de conductes incíviques que 

ajudin a millorar la percepció amb respecte a la seguretat en els barris. 

- Adoptar mesures per augmentar el nombre d’efectius policials assignats 

al Districte de Sants-Montjuïc i com a conseqüència dotar d’una major 

presència d’agents en els carrers del Districte, tant en horari diürn com 

nocturn, tenint en compte els punts conflictius de Sants-Montjuïc, per així 

poder garantir una major seguretat. 

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

Que el govern del Districte es comprometi a prioritzar l’accés als serveis 
sanitaris en transport públic tots els dies de la setmana a tots els barris 
del Districte. 
 
Que plantegi amb TMB la necessitat no obviable de garantir una parada 
de bus propera a aquesta zona. 
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L’estudi i implementació d’un bus de barri per garantir la mobilitat dins 
del barri de Sants-Badal amb un recorregut que reculli les zones més 
allunyades i alhora una freqüència que garanteixi la mobilitat i l’accés al 
Centre de Salut. 

 

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

Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda recuperar la Taula 
Territorial de Seguretat del Poble-sec i que aquesta es reuneixi amb una 
periodicitat de dos mesos. Igualment s’estudiarà si cal fer el mateix al 
barri de la Marina i/o d’altres barris. 

 

 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

Aprovat formular la següent declaració institucional de Districte : 
 

Per donar suport a la vaga de fam dels presos polítics que denuncia el 
bloqueig a la justícia europea del Tribunal Constitucional 

 


