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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 16 de desembre de 
2019, ha acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
en contra de GMDCs i l’abstenció de GMDERC i GMDJxCat el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el pressupost municipal 
corresponent a l’exercici 2020. 
 
Adoptat amb el vot favorable dels GMDBeC, GMDPSC, GMDBxCanvi i 
abstenció de GMDERC, GMDJxCat i GMDCs el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre sobre el pressupost del 
Districte corresponent a l’exercici 2020. 
 
Adoptat amb el vot favorable de GMDBeC, GMDPSC i GMDJxCat, en contra de 
GMDCs i amb l’abstenció del GMDERC i GMDBxCanvi el 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 2020 i sotmetre-la a la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 
 
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’ampliació de l’escola Josep Tous, 
promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 
 
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 implantació d’un ascensor 
exterior a la residència per a la gent gran situada a l’Av. Madrid, núm. 210 de 
Barcelona, promogut per BARNA BUILDING S.L.. 
 
Adoptat amb el vot favorable de GMBeC, GMDPSC, GMJxCat, GMDCs i 
GMBxCanvi i l’abstenció de GMDERC el següent acord: 
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EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE . sobre l’aprovació inicial del 
Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació de l’equipament 
docent Escola Joan Pelegrí, situat al carrer d’Ermengarda, 13-25 i carrer 
Muntadas, 37 de Barcelona, promogut per la Fundació Cultural Hostafrancs. 
 
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 Integral per a la implantació d’un centre residencial universitari al 
carrer Viriat, núm. 37-39 de Barcelona, promogut per TSHCE SANTS, S.L.  
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMERC: 
 
El Districte de Sants-Montjuïc es compromet, en coordinació amb el Districte de 
les Corts, a treballar conjuntament amb l’Eix Comercial Sants-Les Corts en la 
visualització dels comerços associats aquest, estudiant i implementant durant 
l’any 2020 els projectes que l’eix comercial i el districte consensuïn, destacant 
el caràcter de comerç de proximitat i la garantia als usuaris que aquesta 
pertinença implica, així com tots aquells que en el propi sentit es plantegin en el 
futur. 
 

 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMJxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc convoqui les respectives taules de mobilitat i 
que en aquestes es creïn els grups de treballs necessaris amb veïns i veïnes i 
tècnics de mobilitat per tal que s’implementin les demandes veïnals i així donar 
solució a les carències o disfuncions que s’han produït en la implantació de la 
quarta i cinquena fase de la xarxa octogonal, i que s’estudiï els mateixos el 
desenvolupament dels Plans de Mobilitat pendents als barris. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat per 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: 
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Que el Govern del Districte elabori i presenti el més aviat possible durant 
aquest mandat un estudi integral del tram de la Rambla Badal delimitat pel 
carrer de Sants i l’espai conegut com “vies del tren”, amb l’objecte d’identificar 
tant a nivell urbanístic com de mobilitat les carències d’aquest espai i les 
possibles millores, i que un cop estigui confeccionat el mateix, es realitzin 
sessions informatives als veïns i entitats afectades per que puguin conèixer 
l’esmentat estudi i aportar suggeriments que puguin ser tinguts en compte per 
efectuar un projecte de reforma, tràmit que no es va realitzar en l’anterior 
legislatura tot i ser aprovada per unanimitat a petició de Ciutadans una mesura 
similar, amb les conseqüents queixes de les entitats i els veïns dels barris de 
Sants i Sants-Badal.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb els vots a favor dels GMBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i 
GMDBxCanvi i l’abstenció de GMDERC la següent proposició/declaració 
presentada pel GMBxCanvi: 
 

− Impulsar un pla que doni resposta a la demanda creixent d’incrementar 

la seguretat vial durant les sortides dels col·legis del nostre Districte 

buscant punts d’acord amb la Guàrdia Urbana per trobar la millor solució 

a aquesta problemàtica de seguretat vial i mobilitat.  

− El Govern elaborarà una proposta que serà consensuada amb els partits 

de l’oposició, els veïns dels diferents barris, les associacions de pares i 

mares i la Guàrdia Urbana. 

− El pla necessàriament haurà de fer una diagnosi de la situació actual i 

proposar solucions concretes. 

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

- En contra la violència masclista. 

 
 


