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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 20 de maig de 2021, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació de l'ampliació de l'equipament al carrer Olzinelles 
30 de Barcelona; d'iniciativa municipal. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORNE PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació de l'ampliació de l'equipament docent situat a la 
carretera de La Bordeta número 35-41, d'iniciativa municipal. 
 
Adoptat amb els vots favorales dels GMBeC i GMPSC, GMERC, GMJxCat i 
GMBxCanvi i l’abstenció del GMCs, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el canvi de denominació 
del carrer d’Enric Bargés per carrer Dolors Batlle i Sunyer, al Districte de Sants-
Montjuïc. 

 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la denominació plaça de 
la Volta Ciclista a Catalunya per a l’emplaçament: espai entre els carrers Viriat, 
Enric Bargés i Numància, al Districte de Sants-Montjuïc. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 

d’Honor de Barcelona de 2021, de caràcter individual per el senyor Lluís Llanas 

Rigol i de caràcter col·lectiu a la Fundació Mans a les Mans. 
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PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMERC: 
 
Que el govern del Districte en el termini d'un mes, convoqui el Consell Sectorial 

de Mobilitat per poder fer les revisions , analitzar la situació actual del transport 

de Bus al Districte i cercar les millores, i així poder elevar com a proposta 

conjunta aquelles actuacions que considerem més adients. 

 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMJxCat: 
 
Que el govern municipal del Districte de Sants-Montjuïc convoqui als grups 
municipals a les comissions de seguiment d’obres que actualment hi ha en 
actiu i a les que es constitueixin amb motiu de les obres previstes fins a final de 
mandat. Adjunt a aquesta petició de convocatòria sol·licitem que se’ns 
comparteixi el calendari d’obres del Districte (cronograma).  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDCs: 
 
Que el Govern del Districte, davant les dificultats que han sofert durant la 
pandèmia els clubs esportius de Sants-Montjuïc (disminució d'ingressos, 
restriccions ordenades per les Administracions Públiques, descens del nombre 
de socis...), analitzi la situació actual d'aquests clubs i enumeri les seves 
necessitats per a garantir la seva conservació, realitzant un informe i remetent 
el mateix a tots els partits polítics d'aquest Consell Plenari, a més de 
comprometre's a posar en marxa els recursos municipals necessaris per a 
evitar, en la mesura que sigui possible, el tancament d'instal·lacions i entitats 
esportives. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 el govern de Districte insti la Generalitat a que es realitzi una recerca 
exhaustiva per a analitzar si realment les vibracions que preocupen als veïns 
afecten negativament els edificis, per a què amb el resultat d'aquesta recerca 
es pugui donar una solució en cas de ser necessari, i en cas contrari donar 
tranquil·litat i seguretat als veïns del nostre Districte. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


