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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 14 de març de 2019, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb el vot favorable dels GMDBeC, GMDERC, GMDPSC i GMDCUP i 
l’abstenció del GM Demòcrata, i GMDCs i GMDPP el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
del Pla especial urbanístic d’establiments de concurrència pública i altres 
activitats de l’Avinguda del Paral·lel d’iniciativa municipal 

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

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 
de la Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al 
sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments 
carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-
726 i Nàpols 132-134, Avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 
1-5, carrer Alzina 6-8, Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-
35 i Passeig de la Vall d’Hebron 138-160, d’iniciativa municipal. 

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

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla de Millora Urbana d’ampliació d’usos de la parcel·la situada a la 
carretera del Prat, núm. 8-14, promogut per HEPTAPRIM, S.A. 

 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 

 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial 

de la Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de Millora 

urbana del Recinte de Mercabarna; promogut per Mercados de 

Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna) 
 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 
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EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament docent situat al 
passeig de l’Exposició, 5-23, d’iniciativa municipal. 

 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 

 

APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 

d’Honor de Barcelona de 2019, de caràcter individual per al senyor 

Josep Carlos Vallejo Calderón i de caràcter col·lectiu a Castellers de 

Poble-sec. 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDemòcrata: 
 

Que es faci un pla de xoc a Creu coberta que tingui per objectiu: (1) 
Intentar Mantenir la mateixa activitat en aquests comerços tradicionals 
que quedin buits. (2) Incentivar que vinguin a l’avinguda activitats 
econòmiques d’alt valor afegit amb la capacitat d’esdevenir un clúster. 
(3) Que s’impulsi una remodelació del Mercat d’Hostafrancs que inclogui, 
entre altres actuacions de manteniment necessàries, canviar la teulada 
d’uralita, les façanes opaques per material translúcid, posar els lavabos 
en planta baixa, repintar-lo així com consensuar amb els concessionaris 
l’ús de l’espai lliure de manera que reverteixi en la dinamització del 
Mercat. (4) Que en el marc d’aquest pla de xoc s’estudiï una possible 
peatonalització del carrer Creu Coberta des de plaça Espanya fins al 
carrer Consell de Cent. 

 

 
Aprovat, amb el vot a favor dels GMDBeC, GM Demòcrata, GMDERC i 
GMDCUP, en contra del GMDPP i l’abstenció del GMDPSC i GMDCs, de la 
següent proposició/declaració presentada pel GMERC: 
 
- Que el Districte de Sants-Montjuïc i els seus representants polítics es 

comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les 

institucions, tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds 

autoritàries  que atemptin contra els valors democràtics, de cohesió i 

convivència de què ens hem dotat, denunciant, si s’escau, a tots aquells 

que les fomentin i/o hi actuïn amb connivència.  
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- Que el Districte de Sants-Montjuïc, i els seus representants polítics, es 

comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals 

dels seus ciutadans, els individuals i els col·lectius. 

- Que el Districte de Sants-Montjuïc, i els seus representants polítics, es 

comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida 

els reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis 

esmentats. 

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

 
Instar a la Regidora del Districte i al seu equip de govern a que agafin el 
compromís d’instar abans que acabi el mandat perquè TMB escolti les 
peticions tant dels usuaris com de la Síndica i implementi amb mesures 
efectives la línia del Bus D-20. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No aprovat amb els vots a favor dels GMCs i GMDPP, els vots en contra de 
GMDBeC, GMDERC i GMDCUP i l’abstènció dels GMDemòcrates i GMDPSC, 
la següent proposició/declaració presentada pel GMCs: 
 
Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc acordi reprovar l’acció municipal del 
Govern en el Districte de Sants-Montjuïc per inaplicació de les següents 
mesures:  
- Garantir la seguretat als carrers mitjançant l’increment de la presència 

policial i la coordinació entre els diferents cossos de seguretat, per acabar 

amb l’ocupació il·legal, la usurpació d’habitatges, els robatoris, … 

- Dotar d’habitatge de lloguer social per a les persones vulnerables i les que 

pateixin situacions d’emergència.  

- Desenvolupar i impulsar els grans projectes que necessita el Districte, com 

l’execució de la 3a. fase del Calaix de Sants, Can Batlló, Magòria, etc.,  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMCUP: 
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Que s’iniciï abans de finalitzar el mandat un estudi dels entorns dels 
centres escolars i formatius del Districte que reculli els problemes 
detectats en hores d’entrades i sortides escolars pel trànsit rodat, per un 
espai que no respongui al volum i característiques dels escolars, per 
mancances d’il·luminació, per absència de transport públic proper. Un 
estudi encarat a fer més amables i segurs els entorns escolars. 
 
Que els resultats d’aquest estudi vagin acompanyats de propostes 
estructurals per revertir els problemes, centrant-se en solucions 
vinculades al planejament urbanístic amb perfil de gènere i a la millora 
dels accessos amb transport públic als centres. 
 
Que es projecti de forma primerenca i en clau de pla pilot una resposta 
urbanística als problemes que s’han detectat i que denuncien les 
usuàries i l’escola del Poble-sec que suposi un canvi palpable per al curs 
vinent. Proposem ampliar la vorera del passeig de l’Exposició que 
correspon al centre escolar, guanyant l’espai de les places 
d’aparcament, ja sigui de manera permanent o amb l’afegit d’una 
plataforma de fusta essent vàlida qualsevol alternativa viable 
tècnicament i consensuada amb la comunitat educativa. Caldrà 
igualment millorar la senyalització i garantir el correcte funcionament del 
semàfor, que ha suscitat nombroses queixes per part de les famílies i 
l’alumnat del centre.  

 
 
Aprovat amb els vots a favor dels GMCs, GMDCUP i GMDPP, i l’abstenció dels 
GMDBeC, GMDemòcrates, GMDERC i GMDPSC la següent 
proposició/declaració presentada pel GMPP: 
 
Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda que seran prioritàries de cara 
a dur-les a terme al proper mandat municipal les mesures que s´inclouen en els 
següents cinc punts : 
 

- L’increment de Guàrdia Urbana, dotant de més personal i mitjans a la policia 

de barri. Major control i sanció d’incivisme i del soroll. Millora del 

manteniment i la neteja. 

- Inici i impuls de la realització d’instal·lacions esportives de Magòria: camps 
futbol 11 i 7, pavelló poliesportiu i 16 pistes petanca. Execució piscina de la 
Marina i dos sales de fitness al carrer Energia, i recuperar el Palau dels 
Esports del carrer Lleida com equipament esportiu. 

- Instar a la Generalitat a finalitzar l’estació de Motors de la línia 10 sud i les 
altres pendents, així como l’accessibilitat i  adaptació/connexió de la parada 
de metro de plaça de Sants. Seguir millorant el servei bus barris i la 
connexió amb les platges.  
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- Finalitzar els equipaments del carrer Roger en Sants-Badal així com 
executar la ludoteca i espai juvenil en Font de la Guatlla així com iniciar els 
que es decideixin fer al carrer Diputació d’Hostafrancs. 

- Destinar la Casa de la Premsa a usos per al barri del Poble-sec i recuperar 
l’Escola d’Adults. “Desencallar” la Residencia de Gent Gran del carrer 
Energia. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Adoptar formular la següent declaració institucional de Districte : 
 

- En suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març 

de 2019. 

 
 


