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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 11 de març de 2021, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC i GMPSC, els vots en contra de 
GMBxCanvi i l’abstenció de GMERC, GMJxCat i GMCs, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona; 
d’iniciativa municipal. 
 
Adoptat amb els vots favorables de GMBeC i GMPSC, vots en contra de 
GMJxCat, GMCs i GMBxCanvi i l’abstenció de GMERC, el següent acord: 
 
EMETRE INFORNE PRECEPTIU FAVORABLE sobre  Pla Especial Urbanístic 
per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, 
habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents 
d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació d’equipament públic d’allotjament dotacional, situat 
a l’Av. Carrilet 22-24; promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació (IMHAB). 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMERC: 
 
Que el Govern del Districte revisi i actualitzi l’estat del programa ‘Camí escolar 
espai amic’ amb tots els centres qui hi són registrats, i vetlli per l’acompliment 
del seu triple repte: mobilitat autònoma, segura i sostenible per als infants, 
adoptant totes les mesures necessàries de vigilància per què els escolars se 
sentin en seguretat tot i que no vagin acompanyats pels camins d’anar a 
l’escola o de tornar-ne, augmentant els sistemes de vigilància als camins 
escolars més aïllats de la urbanització i del trànsit humà així com els que es 
troben en entorns més naturals i amb poca circulació de vianants, establint els 
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mecanismes més adients per fer partícips els veïns i veïnes dels barris que 
acullen les escoles, especialment el jovent, i fer-los corresponsables del 
programa ‘Camí escolar espai amic’, accelerant la fase d’enquestes de 
l’esmentat  programa, acompanyada d’actes oficials de difusió i visualització als 
centres els camins escolars dels quals presenten més vulnerabilitat dels 
infants. 
 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMJxCat: 
 
Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al Govern 
Municipal a crear una Sectorial de Drets Socials al Districte de Sants-Montjuïc 
que compleixi amb els següents requisits:  
 
1. Estarà composada per les diferents entitats i xarxes ciutadanes que 

treballen al districte, representants dels diferents grups municipals amb 

representació al Districte i la Direcció Territorial de Serveis Socials així com 

la representació tècnica que es consideri adient.  

2. Aquesta sectorial s’haurà de reunir amb caràcter trimestral  

3. A cada sessió de la sectorial es presentarà per part de l’Ajuntament un 

informe detallat que reculli les atencions que des de serveis socials de 

Barcelona s’han fet al Districte, la tipologia d’atencions realitzades i la 

quantitat d’ajudes a l’alimentació sol·licitades i concedides.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb els vots a favor de GMBeC, GMPSC, GMJxCat, GMCs i 
GMBxCanvi i vot en contra de GMERC la següent proposició/declaració 
presentada pel GMDCs: 
 
Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, davant l’augment de 
robatoris que han sofert els comerciants de Creu Coberta durant aquest any 
2021, acordi elaborar un pla específic per a garantir la seguretat en la zona que 
tingui en compte als afectats per aquests robatoris, i així evitar els saquejos 
que estan castigant els negocis situats en aquesta part del barri d’Hostafrancs. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat amb els vots a favor de GMBeC, GMPSC, GMJxCat, GMCs i 
GMBxCanvi i l’abstenció de GMERC, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMBxCanvi: 
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Que des del govern del Districte es dissenyi una campanya dirigida als 
propietaris i propietàries de gossos perquè siguin conscients de les normes que 
han de complir en el moment de treure les seves mascotes al carrer, per a que 
d’aquesta manera veïns i animals puguem viure en harmonia.  
 

 
 


