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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 7 d’octubre de 2021, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC i GMDPSC, el vot en contra de 
GMDERC, i l’abstenció de GMDJxCat i GMDCs, el següent acord:: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial 
Urbanístic Integral per a l'equipament d'allotjament dotacional destinat a 
residència d'estudiants al carrer Riera Blanca núm. 149 de Barcelona; 
promogut per Alba Spanish Propco 3 SLU. 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC i GMDPSC, el vot en contra de 
GMDERC, i l’abstenció de GMDJxCat i GMDCs, el següent acord: 
 
EMETRE INFORNE PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial 
Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a l'equipament d'allotjament 
dotacional destinat a residència d'estudiants a l'Avinguda Paral.lel 25-37 de 
Barcelona; promogut per Alba Spanish Propco 1 SLU. 
 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORNE PRECEPTIU FAVORABLE sobre la denominació Jardins 
de Ramon Margalef i López per a l’emplaçament: espai ubicat entre el Passeig 
de Minici Natal i l’Avinguda de l’Estadi. Actualment anomenat “Jardí 
d’Aclimatació de Barcelona”, per Parcs i Jardins (Districte de Sants-Montjuïc). 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
No aprovat amb els vots en contra de GMDBeC i GMDPSC i els vots a favor 
dels GMDERC, GMDJxCat i GMDCs la següent proposició/declaració 
presentada pel GMERC: 
 
Que el Consell Plenari de Sants- Montjuïc acordi adoptar les següents 
mesures:  
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1. Elaborar un informe que contingui les afectacions, incidències i queixes dels 
darrers sis mesos de les que tingui constància el Districte relatives a l’incivisme, 
problemes de convivència i altres actes relacionats.  
2. Convocar urgentment, amb un termini màxim de 15 dies els òrgans de 
participació del Consell de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat així 
com un Consell de Barri extraordinari dels barris afectats per a retre compte al 
veïnat i treballar transversalment possibles mesures a adoptar per garantir que 
no tornin a succeir els fets exposats anteriorment. 
 

 
Aprovat amb l’abstenció de GMDBeC i GMDCs, el vot en contra de GMPSC i 
els vots a favor de GMDERC i GMDJxCat, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMJxCat: 
 
Que el govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte de 
desembre de 2021, una mesura de govern orientada a la promoció de la 
llengua catalana entre els joves del districte tenint en compte els entorns 
educatius, culturals i comercials. 
 
Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús del 
català als entorns prèviament mencionats i els indicadors amb els quals es 
mesurarà el seu impacte, amb l’objectiu de revertir la situació que es viu al 
conjunt de la ciutat pel que fa a l’ús habitual de la llengua catalana. 
 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMDCs: 
 
Instem al Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc a: 
 
Primer.- Mostrar tot el nostre suport als mitjans de comunicació del Districte de 
Sants-Montjuïc i reconèixer la seva feina com a essencial per al foment de la 
cohesió entre els veïns dels barris, els sectors i el teixit social del Districte.  
 
Segon.- Proporcionar els recursos humans, econòmics, logístics dels quals 
pugui disposar el Districte, així com si s'escau, proporcionar els espais o locals 
adients i disponibles dins el Districte, perquè els mitjans de comunicació de 
Sants-Montjuïc puguin seguir desenvolupant la seva tasca informativa amb 
totes les garanties de continuïtat. 
 

 


