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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 7 de juliol de 2021, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria per a 
l’adjudicació de 60 habitatges amb protecció oficial en règim general de lloguer 
assequible ubicada a la promoció del carrer Cisó, 47 i 49 i al carrer Portils, 10. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORNE PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria per a 
l’adjudicació de 46 habitatges amb protecció oficial en règim general de lloguer 
social ubicada a la promoció del carrer Cisó, 47 i 49 i al carrer Portils, 10. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
APROVAR la modificació, de conformitat amb allò previst a l’art. 49 de les 
Normes reguladores del Funcionament dels Districtes, de l’art. 49 del 
Reglament Intern d’organització i funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, 
relatiu al nombre de Consells Sectorials, i ESTABLIR que quedarà redactat 
amb el text següent: “Els Consells Sectorials existents al Districte seran els 
següents: Consell Sectorial de Convivència i Seguretat; Consell Sectorial 
d’Economia, Empresa i Ocupació; Consell Sectorial Urbanisme i Emergència 
Climàtica; Consell Sectorial d’Esports; Consell Sectorial de Cultura; Consell 
Sectorial de Salut; Consell Sectorial de Gent Gran; Consell Sectorial de 
Persones amb Discapacitat; Consell Sectorial de Mobilitat; Consell Sectorial de 
Drets Socials i Habitatge; Consell Sectorial d’Educació; Consell Sectorial de 
Memòria Democràtica; Consell Sectorial de Joventut; Consell Sectorial de 
Gènere i LGTBI; i tots aquells altres que el Consell de Districte consideri 
convenients”; ESTABLIR la seva composició bàsica d’acord amb allò que al 
respecte es preveu a l’article 48 del Reglament d’ organització i de 
funcionament intern del Districte de Sants–Montjuïc; ESTABLIR que cadascun 
dels esmentats Consells hauran d’elaborar el seu propi Reglament de 
funcionament intern i sotmetre’l al plenari del Consell de Districte per a la seva 
aprovació, i SOTMETRE aquest acord al Consell Municipal per la seva 
ratificació. 
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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 de Districte iniciï un procés participatiu per la millora del Parc de 
les Tres Xemeneies proposant la construcció d'unes pistes de bàsquet i la 
concreció del seu disseny, així com la resta d'usos esportius, veïnals, cívics i 
d'espais de joc infantil i que en el termini de 6 mesos, se'ns transmeti un 
informe sobre les actuacions que s'han fet al respecte. 
 

 
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 que en el termini de tres mesos (principis d’octubre) es convoqui 
una sessió monogràfica sobre el projecte Magòria on s’informi del calendari 
d’actuacions previst, de l’adequació del projecte arrel de la proposta realitzada 
per la Taula d’Esports i de la viabilitat d’incloure en el projecte la construcció 
d’un Parc de Neteja.  
Sol·licitem que abans de la realització de la sessió se’ns aporti la documentació 
que serà objecte d’estudi i treball durant la sessió. 
 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDCs: 
 
Instem el govern del Districte i ens oportuns per a que s'implementi un Pla 
d'Actuació per a la plena inclusió i accessibilitat dels parcs infantils de Sants-
Montjuïc, on es contempli: 
- L'actualització dels parcs infantils del Districte. 
- La millora en el manteniment d'aquests parcs infantils. 
- Garantir la plena accessibilitat i inclusió als nostres parcs infantils. 
- La implantació de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 
(SAAC) a través de pictogrames o altres als parcs infantils del Districte de 
Sants-Montjuïc, per a així ajudar als nens amb TEA a relacionar-se amb els 
seus iguals i per a entendre millor les formes de joc. 
 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel, la 
següent proposició/declaració presentada pel GMBxCanvi: 
 
Que el govern de Districte elabori un estudi de quines són les voreres que han 
d'arreglar-se en els diferents barris del districte de Sants-Montjuïc i procedeixi a 
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elaborar un calendari d'arranjaments perquè els veïns i veïnes puguin recórrer 
amb seguretat les voreres dels seus barris. 
 
 


