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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 14 de desembre de 2021, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC i GMDPSC, el vot en contra de GMDJxCat 
i GMDCs i l’abstenció de GMDERC i GMDBxCanvi,, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el pressupost municipal 
corresponent a l’exercici 2022. 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC i GMDPSC, el vot en contra de GMDJxCat 
i GMDCs i l’abstenció de GMDERC i GMDBxCanvi, el següent acord: 
 
EMETRE INFORNE PRECEPTIU FAVORABLE sobre el pressupost del Districte 

corresponent a l’exercici 2022. 

 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC, GMDPSC, el vot en contra de GMDCs i 
l’abstenció dels GMDERC, GMDJxCat i GMDBxCanvi, el següent acord: 
 
EMETRE INFORNE PRECEPTIU 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 2022 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de l’Ajuntament per a la 
seva aprovació definitiva. 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC, GMDPSC, GMDERC i GMDJxCati i 
l’abstenció de GMDCs i GMDBxCanvi, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el projecte normatiu del 
reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, d’iniciativa 
municipal. 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC, GMDPSC, GMDERC, GMDJxCat i 
GMDCs i l’abstenció de GMDBxCanvi, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla de millora urbana del 

sector 9 de la Modificació del PGM per a l'ajust del pla de la Marina del Prat Vermell, a 

la Zona Franca; promogut per Global Blue Center S.L. 

 
Adoptat per unanimitat, el següent acord: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla Especial Urbanístic per a 
la regulació de l'equipament situat a l'Avinguda Miramar 31-41, al districte de Sants 
Montjuïc; d'iniciativa municipal a proposta del Consorci d'Educació de Barcelona 
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PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel GMERC: 
 

1. Que el govern del districte posi al coneixement de totes les entitats 
representatives els criteris d’atorgament de permisos i llicències per 
organitzar fires i mercats, amb les dotacions econòmiques o pressupostàries 
corresponents.  

2. Que la informació en relació a fires i mercats locals arribi a totes les entitats 
i a totes les llars per tal de fomentar la participació dels agents del sector en 
l’organització, així com l’ interès de la població per al comerç i els productes 
de proximitat 

 

 
Aprovat amb l’abstenció de GMDERC i els vots a favor de GMDBeC, GMDPSC, 
GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi, la següent proposició/declaració presentada pel 
GMJxCat: 
 

Que el govern del districte presenti al proper Plenari del Consell de Districte 
un pla d’actuació on es s’especifiqui un calendari de les actuacions a realitzar 
al carrer Burgos/ Riera de Tena (expropiació, reallotjament i construcció nou 
edifici). 

 

 
No aprovat amb els vots en conra dels GMDBeC, GMDPSC i GMDERC i els vots a 
favor de GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMDCs: 
 

- Que des del Consell Plenari de Sants-Montjuïc s'insti el Govern Municipal a la 

revocació de la suspensió de llicències de les Llars Compartides i s'impulsi la 

seva regulació, amb la incorporació dels criteris i limitacions que siguin 

necessaris, a més d'un règim sancionador per a garantir la màxima seguretat 

jurídica i la convivència ciutadana. 

- Que es presenti en el primer trimestre de 2022 un informe amb totes les dades 

estadístiques sobre aquesta mena d'allotjaments a Sants-Montjuïc, com a 

nombre d'habitacions o incidències. 

 

 
Aprovat amb els vots en contra de GMDERC i els vots a favor dels GMDBeC, 
GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMDBxCanvi: 
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1. Instar el govern del districte a posar en marxa una campanya informativa, amb 

mitjans i abast suficients, per a fer-li arribar als interessats tota la informació 

relativa al tràmit a seguir per a la sol·licitud de noves terrasses i ampliacions 

d'aquestes. 

2. Instar a millorar l'aspecte tècnic i visual de les terrasses provisionals, eliminant 

els blocs de ciment “New Jersey” de forma immediata, per a integrar-les en el 

paisatge urbà i evitar la sensació visual d'un espai en obres. 

 

 


