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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 15 d’octubre de 2020, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla de Millora Urbana 
de regulació de la composició volumètrica de les illes C i D del Sector 10 de La 
Marina del Prat Vermell de la zona Franca de Barcelona, promogut per la Junta 
de Compensació del PMU del sector 10 per a la transformació urbanística de la 
Marina de la Zona Franca. 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC, GMPSC, GMERC i GMBxCanvi i 
amb l’abstenció de GMJxCat i GMCs, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació d'un equipament sanitari assistencial al barri de la 
Marina del Port, Districte de Sants Montjuïc; promogut per La Vostra Llar 
Residencial SL; 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat amb els vots a favor de GMERC; GMJxCat, GMCs i GMBxCanvi i 
l’abstenció de GMBeC i GMPSC la següent proposició/declaració presentada 
pel GMERC: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc dugui a terme els canvis 
pertinents amb l’objectiu de: 

1. Aconseguir atendre un mínim del 90% de les trucades rebudes pels 
diferents canals a partir de l’increment de contractació de nous/ves 
professionals.  

2. Reduir la llista d’espera per a l’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania del Districte, a partir de l’obertura d’espais de la Seu del 
Districte que no se’n estiguin fent ús i sempre que es garanteixin les 
mesures sanitàries de seguretat.  

3. Establir i contractar el personal de referència necessari en tots els barris  
per tal d’orientar a la ciutadania que així ho requereixi en el moment 
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d’emplenar la documentació requerida, i per poder atendre amb 
diligència i qualitat les peticions de veïns i veïnes. 

4. Reduir els tràmits burocràtics agilitzant la gestió telemàtica (com per 
exemple la tramitació del carnet Gaudir Més, etc.)  millorant l’accés de 
les peticions que es puguin realitzar, per fer-los més intuïtius de trobar.  

5. Contemplar la possibilitat d’oferir dins dels serveis d’atenció a la 
ciutadania el servei de traducció en els casos que així ho sol·liciti la 
persona.   

 
 
No aprovat amb els vots a favor de GMJxCat; GMCs i GMBxCanvi, els vots en 
contra de GMBeC i GMPSC i amb l’abstenció de GMERC i la següent 
proposició/declaració presentada pel GMJxCat: 
 

Que el Districte de Sants-Montjuïc en els propers mesos desenvolupi un 
nou sistema de gestió de l’espai públic del Districte que ens permeti tenir 
dades objectives i justes a l’hora de prioritzar les inversions de 
remodelació de l’espai públic. Coneixent carrer per carrer quan ha estat 
la seva última remodelació, incloent l’estat i amplada de la vorera, 
calçada, claveguera, arbrat i tipus d’enllumenat, podrem prendre millors 
decisions a l’hora de remodelar els diferents carrers del Districte. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No aprovat amb els vots a favor de GMCs i GMBxCanvi, els vosts en contra de 
GMBeC, GMPSC i GMERC i l’abstenció de GMJxCat la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDCs: 
 

1- Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi elaborar 
un Pla d'Actuació contra l'okupació il·legal d'habitatges, per tal de 
prevenir, detectar i evitar l'okupació il·legal d'immobles o d'aquells 
susceptibles de ser-ho, establint un protocol d’actuació que pugui servir, 
també, de suport als legítims propietaris per aconseguir, el més aviat 
possible, la recuperació de la possessió dels immobles okupats: 
 
a) Posar en marxa les mesures que siguin necessàries per vetllar per la 
seguretat i la convivència veïnals afectades per l'okupació il·legal, 
mantenint una estreta col·laboració amb les associacions de veïns i 
entitats dels nostres barris i dels grups polítics amb representació al 
Districte. 
 
b) Reforçar de manera immediata la presència policial i el patrullatge 
preventiu al Districte de Sants-Montjuïc, incrementant la plantilla 
d'agents destinats al Districte, així com emetre instruccions a la Guàrdia 
Urbana de tolerància zero amb l'okupació. 
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c) Que, en compliment del que estableix la Llei de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, l'Ajuntament es comprometi a dur a terme les 
accions necessàries per recuperar d'ofici la possessió il·legalment 
perduda sobre els seus béns immobles. 
 
2- Que per a l'elaboració d'aquest Pla contra l'okupació il·legal 
d'habitatges al Districte de Sants-Montjuïc, es dotarà, si cal, una partida 
econòmica procedent del Fons de Contingència previst en els 
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona aprovats per a l'exercici 
2020. 

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

- Impulsar la construcció definitiva de totes les infraestructures adequades 
i necessàries (ascensors, rampes i altres elements) per facilitar el 
complet accés de les persones amb mobilitat reduïda i persones 
invidents, a les estacions de metro de Plaça Espanya i Sants. 

- Traslladar amb urgència el present acord al Govern Municipal de la 
ciutat perquè insti a l'Autoritat del Transport Metropolità i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per complir 
amb el Pla de Director d'Infraestructures 2011-2020 i exigir l’inici de 
l'execució de les obres el més aviat possible. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


