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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 9 de juliol de 2020, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria per a 
l’adjudicació de 17 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer ubicada a 
la promoció “ Cal Cisó “, del carrer Cisó, 50-58, al barri de la Marina del Prat 
Vermell, de Barcelona 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat amb els vots a favor de GMBeC; GMPSC; GMERC; GMJxCat i GMCs i 
l’abstenció de GMBxCanvi la següent proposició/declaració presentada pel 
GMERC: 
 
1. Sensibilitzar la població fomentant la bona convivència entre veïns i veïnes 

del Districte amb una campanya per al respecte mutu entre orígens i 

cultures consubstancials. 

 

2. Planificar i custodiar sessions gratuïtes d’ús i correcció del llenguatge 

inclusiu com a principal eina de comunicació, per a una convivència 

participativa i intercultural. 

 

3. Liderar i assumir com a Districte les tasques de pedagogia, prevenció, 

mediació i derivació de situacions preconflictives entre veïns i veïnes de 

Sants-Montjuïc. 

 

4. Conscienciar en clau d’incentiu els membres de la guàrdia urbana de 

Barcelona sobre el tracte equitablement responsable en l’exercici de la 

noble tasca del manteniment de la bona convivència pacífica. 

 

5. Preconitzar l’interès per al respecte de les normes establertes com a 

garantia de la bona conducta exigible als ciutadans i a càrrec dels cossos 

de seguretat de la competència d’aquest Districte. 
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6. Procedir a l’estricte aplicació de les sancions administratives pel no 

compliment dels deures cívics dels ciutadans/es, nogensmenys per 

vulneració de drets ciutadans. 

 

7. Acompanyar i assessorar les víctimes del tracte humà lesiu a la condició 

humana combatent la impunitat que suposa desemparament, en especial el 

dels grups més vulnerables. 

 

 
Aprovat amb els vots a favor de GMERC, GMJxCat; GMCs i GMBxCanvi i amb 
l’abstenció de GMBeC i GMPSC la següent proposició/declaració presentada 
pel GMJxCat: 
 
Que el Govern del Districte de Sants Montjuïc a partir de setembre creï un 
espai de treball amb la resta de grups municipals i totes les entitats de segon 
nivell de Sants-Montjuïc, on s’informi l’estat d’execució i la previsió dels 
projectes i obres pendents.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDCs: 
 
Que el Govern de Districte coordini reunions permanents i puntuals, segons la 
necessitat, entre l'empresa gestora del Poble Espanyol, l'Associació d'Artesans 
(extensible també a l'Associació de Comerciants) i l'Ajuntament per buscar 
solucions per revertir els efectes negatius produïts per la crisi de la COVID-19. 
 
Així mateix proposem que el Govern del Districte procedeixi a potenciar els 
tallers artesanals del Poble Espanyol, realitzant una campanya per promoure la 
visita del turisme nacional al recinte, especialment per part dels barcelonins, 
per contrarestar la previsible reducció del visitant internacional a causa de la 
situació actual produïda pel coronavirus. 
 
Aquesta campanya hauria de tenir en compte les peticions i idees de tots els 
participants en les reunions permanents que hem sol·licitat en aquesta 
proposta. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb els vots a favor dels GMBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMBxCanvi: 
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Que el govern del Districte es comprometi a impulsar, de manera activa, una 
campanya d'informació i suport, tant per a comerços com per a famílies, 
explicant tots els ajuts de què poden disposar en la seva situació. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Adoptar formular les següents declaracions institucionals de Districte : 
 

- Per un canvi de model en les residències de gent gran. 

- En defensa de la diversitat afectiva i de gènere i de condemna a les 

agressions al col·lectiu LGTBI. 

 

 


