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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 3 d’octubre de 2019, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb el vot favorable dels GMDBeC, GMDPSC, GMDERC i GMDJxCat 
i GMBxCanvi i l’abstenció del GMDCs el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de 
subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal. 

 
Adoptat amb el vot favorable dels GMDBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs, i 
GMDBxCanvi i l’abstenció del GMDERC el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla Especial Urbanístic d’assignació d’usos a l’equipament esportiu E/E-12 
Club Natació Montjuïc-Fundació Damm, promogut per Club Natació 
Montjuïc i Fundació DAMM. 

 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels sòls d’equipament entre el 
carrer de la Metal·lúrgia i el Passeig de la Zona Franca, del sector 14 de la 
Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal. 

 
Adoptat amb el vot favorable de GMBeC, GMDPSC, GMJxCat, GMDCs i 
GMBxCanvi i l’abstenció de GMDERC el següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 

Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ús del subsòl de l’espai lliure 

entre els carrers Burgos i Riera de Tena al barri de Sants per a la ubicació 

d’una subestació elèctrica, d’iniciativa municipal. 

 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
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Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMERC: 
 
Proposem la elaboració i execució, amb caràcter d’urgència, d’un projecte 
d’arranjament d’aquest espai per evitar mals majors en futurs episodis de pluja 
que contempli:  

- Poda, neteja i recollida dels arbres en mal estat o amb perill de caiguda. 

- Solució permanent de consolidació de la zona verda entre els carrers 

mencionats, amb pendent, per evitar majors despreniments de terra i 

pedres. 

- Ampliació dels embornals en el carrer Jocs del 92 per evitar l’acumulació 

d’aigua, neteja i ampliació dels embornals al carrer Pedrera de Mussol. 

- I la reubicació dels contenidors d’escombraries del mateix carrer que en 

el darrer episodi de pluja van baixar fins al carrer Mare de Déu del Port. 

 

 
Aprovat, amb el vot a favor dels GMDBeC, GMDPSC, GMDERC, GMDJxCat, 
GMCs i l’abstenció del GMDBxCanvi, de la següent proposició/declaració 
presentada pel GMJxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc disposi de la presència suficient d’agents de 
la Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas d’una presència 
compartida amb Districte de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi com fins ara. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb els vots a favor de GMBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i 
GMBxCanvi i el vot en contra del GMERC la següent proposició/declaració 
presentada pel GMDCs: 

 
Que des del Govern del Districte s’insti a l’Ajuntament de Barcelona a:  

− Procedir a incrementar la presència policial en els barris de Sants-

Montjuïc, realitzant patrulles a peu, tan d’uniforme com de paisà, tal i 

com sol·liciten els veïns del nostre Districte.  

− Procedir a incrementar les patrulles nocturnes i de cap de setmana a 

Sants-Montjuïc. 

− Procedir a fer complir les ordenances municipals de civisme i la 

legislació vigent relacionada amb la seguretat i els espais públics. 

− Procedir a una major vigilància en els parcs i jardins més afectats per les 

queixes veïnals degut a l’incivisme, el soroll o els grafits.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb els vots a favor dels GMBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i 
GMDBxCanvi i el vot en contra de GMDERC la següent proposició/declaració 
presentada pel GMBxCanvi: 
 

− Impulsar un “Pla Integral per a la Convivència i el descans veïnal” que 

posi fi al soroll i a l’incivisme, focalitzat en la protecció de la convivència i 

el descans veïnal als carrers i a les places del Districte, especialment a 

la zona del Poble-sec, que doni continuïtat a la mesura de govern 

aprovada l’anterior mandat amb el nom de “mesures per a la millora de 

les relacions a l’espai públic”. 

− El Govern presentarà una valoració de la mesura esmentada i elaborarà 

una nova proposta que inclogui d’altres situacions detectades. Proposta 

que serà consensuada amb els partits de l’oposició, els veïns de les 

places i carrers afectats i amb l’assessorament de la Guàrdia Urbana i 

altres serveis municipals.  

− El pla necessàriament tindrà que fer un diagnòstic de la situació actual i 

proposar solucions concretes, com a mínim, a tres aspectes: soroll, 

incivisme i convivència. 

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

- En suport als encausats el 26 de setembre per l’Audiència Nacional. 

 
 


