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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 15 de desembre 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 
del sector 2 delimitat a la MPGM de La Marina del Prat Vermell; promogut per 
CALAGRAN SAU. 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC, GMPSC, GMERC, GMJxCat i 
GMBxCanvi i amb l’abstenció de GMCs, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la Modificació del Pla 
especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció 
arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat 
de Barcelona. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la Modificació del Pla 
General Metropolità per regular el sistema d’equipaments d’allotjament 
dotacional al municipi de Barcelona; d’iniciativa municipal. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
APROVAR el canvi de nom de l’Equipament Municipal Complex Esportiu La 
Bàscula per la denominació Complex Esportiu La Bàscula-Emilio Fernández. 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC i GMPSC, el vot en contra de 
GMCs i l’abstenció de GMERC, GMJxCat i GMBxCanvi, de el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el pressupost municipal 
corresponent a l’exercici 2021. 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC, GMPSC, el vot en contra de 
GMCs i l’abstenció de GMERC, GMJxCat i GMBxCanvi, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el pressupost del 
Districte corresponent a l’exercici 2021. 
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Adoptat amb els vots favorables de GMBeC, GMPSC, GMERC, GMJxCat i 
GMBxCanvi i l’abstenció de GMCs, i, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME 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 2021 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC i GMPSC, el vot en contra de 
GMERC i l’abstenció de GMJxCat, GMCs i GMBxCanvi, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE de conformitat amb allò 
disposat a l’ article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona i l’ article 10.6.a) 
de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, el Programa d’ 
Actuació Municipal per a 2020–2023. 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC i GMPSC, el vot en contra de 
GMERC i l’abstenció de, GMJxCat, GMCs i GMBxCanvi, el següent acord: 
 
APROVAR, el Programa d’ Actuació del Districte de Sants- Montjuïc per a 
2020-2023; i TRAMETRE’L a l’ Alcaldia per a la seva tramitació corresponent. 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat amb els vots a favor de de GMBeC, GMPSC, GMERC; GMJxCat, i 
GMBxCanvi i l’abstenció de GMCs, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMERC: 

1. Que el Govern del Districte insti l'Ajuntament de Barcelona a dotar de 
més recursos tant humans com informàtics el grup de treball gestor dels 
informes de coneixement de residència (ICR) 

2. Que l'autoritat pública del Districte insti l’Ajuntament de Barcelona per 
agilitzar els sistemes d'atenció ciutadana reduint els temps d'espera per 
a les cites prèvies, que minven les possibilitats de consecució dels 
informes, imprescindibles per a la inserció social i, per tant, de la 
convivència en igualtat d'oportunitats 

3. Que el districte de Sants-Montjuïc, amb les seves competències 
inherents, prengui la iniciativa de conjuminar la fase prèvia d'examen de 
sol·licitud d'empadronament que efectuen els serveis socials, i la 
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posterior del grup de treball dels informes de reconeixement de 
residència (ICR)  

4. Que el districte de Sants-Montjuïc creï un espai o canal d'informació, 
col·laboració i seguiment amb les entitats de suport i acompanyament de 
persones sense domicili fix en tràmits d'empadronament. 

 

 
No aprovat amb els vots a favor de GMERC GMJxCat; GMCs i GMBxCanvi i 
els vots en contra de GMBeC i GMPSC, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMJxCat: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc en els propers 6 mesos es 
comprometi a liderar un espai de participació obert a entitats, veïns i grups 
municipals representants al consistori per donar impuls al projecte Palau 
d’Esports per tal de tenir a final de mandat un projecte definit.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDCs: 
 

1- Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al 
Consorci d'Educació del que forma part l'Ajuntament de Barcelona, a 
garantir la continuïtat de l'Escola de Can Clos i el seu projecte educatiu i 
social, instant-se també a l’Ajuntament de Barcelona per a que en el 
marc de competències  que té dins del Consorci, exigeixi evitar el seu 
tancament. 
 
2. Que per evitar les deficiències de les instal·lacions que indica el 
Consorci d'Educació com excusa per tancar l'Escola de Can Clos, el 
Districte de Sants-Montjuïc insti al Consorci a fer una diagnosi de les 
deficiències estructurals de l’edifici de l’escola, per valorar quines serien 
les inversions necessàries per poder esmenar-les i informi a totes les 
parts interessades (AMPA, equip directiu, etc.).  

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

Proposem realitzar un estudi sobre la possibilitat de crear un espai on 
puguin conviure totes les entitats, per solucionar els problemes que 
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estan vivint diferents entitats de Districte i que viuran en un futur proper 
per les dificultats per pagar el lloguer dels locals en què estan ubicades. 

 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Adoptar formular la següent declaració institucional de Districte : 
 
-Sobre el Dia internacional de les Persones amb Discapacitat. 
 


