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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 10 de març de 2022, ha acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC, GMDPSC i GMDValents, els vots en 
contra del GMDJxCat i l’abstenció dels GMDERC i GMDCs, l’acord precedent.: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la modificació del Pla Especial 
Urbanístic per l'establiment de la titularitat pública i ajust de l'ordenació de l'equipament 
situat als carrers Papin 21-23 i 25 i Miquel Àngel 54 i 56; promogut per l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona. 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel GMERC: 
 
El Consell del districte de Sants- Montjuïc acorda instar al govern a iniciar un Pla de 
Prevenció Contra els Incendis en el què es contempli, com a mínim, les següents 
actuacions: 
PRIMER- Complementar les accions de difusió de la campanya de xerrades de 
prevenció d’incendis domèstics “Millor prevenir que apagar” dels Bombers de 
Barcelona mitjançant la distribució i embustiada dels tríptics informatius a totes les llars 
del districte.  
SEGON- Incrementar la periodicitat de les sessions informatives al llarg de l’any, fent 
especial èmfasi a l’època prèvia a l’hivern i que aquestes siguin gravades i transmeses 
en directa a través de tots els mitjans de comunicació dels que disposa districte.  
TERCER- Instensificar les inspeccions d’aquells locals que puguin presentar un risc 
d’esfondrament, salubritat i/o de inseguretat i que es prenguin les mesures 
necessàries per tal de garantir la seguretat del veïnat.  
QUART- Que un cop presentat l’esmentat informe sol·licitat pel grup municipal d’ERC 
Barcelona, es procedeixi a convocar el Consell Sectorial de Seguretat i Prevenció per 
a tractar exclusivament aquelles que afecten directament al districte de Sants- 
Montjuïc. 
 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GMJxCat: 
 
Que el govern del districte presenti en una sessió monogràfica sobre el complex de 
Can Batlló la previsió de calendari de les actuacions previstes en el complex de Can 
Batlló (rehabilitacions, construcció de nou edificis...). Sol·licitem que en la mateixa 
sessió es faci una exposició de quines han estat les obres i la inversió que 
l’Ajuntament ha fet des de la signatura del conveni de cessió d’espais. 
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Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GMDCs: 
 
Instem al Govern del Districte a parlar amb les escoles de música ja existents a Sants-
Montjuïc, les quals ja presten un magnífic servei als veïns (col·laborant amb 
les Administracions Públiques perquè així sigui), i escoltar el seu punt de vista, per a 
poder plantejar-se realitzar un centre de creació i recerca que unís les arts i la 
tecnologia en l'edifici situat entre els carrers Miquel Àngel i Papin, que seria molt 
necessari per a la ciutat de Barcelona i que generaria amplis consensos. 
 
 
No aprovat amb els vots a favor dels GMJxCat, GMDCs i GMDValents i els vots en 
contra dels GMDBeC, GMDPSC i GMDERC, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMDValents.: 
 
1. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) del Districte de Sants-Montjuïc un punt d’atenció especialitzat per a atendre a 
petits propietaris i veïns que sofreixen els problemes de l’okupació il·legal d’immobles, 
especialment les que són de caràcter delinqüencial.  
2. Iniciar els treballs necessaris per a que l’aplicació mòbil “Barcelona a la Butxaca” 
incorpori un apartat que permeti als propietaris i veïns afectats per les okupacions, 
denunciar i informar ràpidament als cossos policials davant possibles intents de noves 
okupacions amb la finalitat de desallotjar de manera imminent i evitar l’okupació 
prolongada de l’immoble, i a serveis socials per tal de cercar una alternativa 
habitacional per les persones okupants i que presentin risc de vulnerabilitat.  
3. Elaborar un cens de pisos i locals okupats il·legalment i que generen problemes de 
convivència o són de caràcter delinqüencial en el Districte de Sants-Montjuïc, que 
s’actualitzi trimestralment, per a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions.  
4. Instar a la Mesa d'Emergència Residencial a incrementar el lliurament dels 
habitatges a les persones en risc d'exclusió social 
 
 
 


