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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 7 de maig de 2020, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
No adoptat amb el vot en contra del GMDERC i l’abstenció dels GMDBeC, 
GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi, el següent acord: 
 

EMETRE INFORME PRECEPTIU NO FAVORABLE sobre l’aprovació 
inicial del Pla Especial Urbanístic Integral per a la concreció d’ús i 
determinació de les condicions de l’edificació de la parcel·la del carrer 
Comtes de Bell-lloc 76-78 de Barcelona, promogut per Funeraria San 
Ricardo, S.L. 

 
Adoptat amb els vots favorables dels GMDBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs 
i GMDBxCanvi i el vot en contra de GMDERC, el següent acord: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla de Millora Urbana d’Ordenació de l’Estació del Funicular de Montjuïc, 
promogut per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

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

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació inicial del 
Pla  Urbanístic de l’equipament on s’ubica l’Església de Santa Maria de 
Sants; promogut per l’Arquebisbat de Barcelona. 

 
Adoptat per unanimitat el següent acord: 

 

APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 

d’Honor de Barcelona de 2020, de caràcter individual per la senyora Júlia 

Costa i de caràcter col·lectiu a Cros Popular de Sants. 

 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMERC: 
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Que el Govern del Districte faci els canvis pertinents tendint a la 
descentralització dels serveis, a través de:  
 

1. El reforç dels Centres de Serveis Socials, incrementant el nombre 
d’oficines. 

2. L’ampliació del servei d’atenció telefònica dels Serveis Socials, fent-lo 
gratuït.  

3. L’obertura d’un menjador social o punt de repartiment alimentari de 
proximitat a tots els barris.  

 

 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMJxCat: 
 
El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda instar al govern del 
Districte a: 
 

a. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una 
plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels 
comerços i dels eixos comercials del districte, que agrupi totes les 
iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal 
de referència del comerç de proximitat al districte. 

b. Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els 
comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de 
venda online. 

c. Destinar recursos a eines de màrqueting online per tal de donar a 
conèixer als veïns i veïnes del Districte que poden seguir comprant a 
domicili als comerços del seu barri. 

d. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per 
facilitar la compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i 
higiene a tots aquells establiments que tindran atenció al públic un cop 
puguin obrir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb els vots a favor de GMBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i 
GMBxCanvi i l’abstenció del GMERC la següent proposició/declaració 
presentada pel GMDCs: 
 
Que el Govern de Districte, dins el marc del Pla de Desenvolupament econòmic 
de Sants-Montjuïc, elabori un Pla d'Impuls i Reactivació Social i Econòmica 
adaptat a les necessitats dels ciutadans i dels sectors productius afectats, per 
minimitzar l'impacte negatiu del COVID -19 sobre la situació social i l'economia 
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del Districte, incloent el reforç de les ajudes per els sectors més afectats per les 
crisis. 
 
Aquest Pla ha d'influir: 
 

a. Que el Govern de Districte se comprometi en les pròximes setmanes a 

seguir convocant espais i taules per consensuar amb partits polítics, 

entitats, associacions, xarxes, veïns i veïnes les línies d'actuació davant 

les necessitats dels col·lectius que s'han vist afectades per la pandèmia, 

com ara dels comerciants, restauradors, etc. Aquestes taules han 

d'elaborar un Acord de Districte que quedarà reflectit en el Pla d'Impuls i 

Reactivació Social i Econòmica anteriorment esmentat, amb l'objectiu de 

buscar el màxim consens possible entre els agents implicats i que el 

susdit Acord sigui elevat a la Taula del Pacte de Barcelona . 

b. Que aquest Pla inclogui propostes específiques amb mesures reals, 

inversions i actuacions prioritàries en l'àmbit tant social com econòmic 

per fer front a corresponsablement la crisi causada per la pandèmia de 

l'COVID-19. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a impulsar, de 
forma activa, la formació i preparació de les nostres pymes i autònoms per a la 
digitalització i la venda a través d’internet, especialment els comerços de 
proximitat, amb el suport de programes de Barcelona Activa, oferint ajustos a la 
seva transició digital.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


