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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 18 de maig de 2022, ha acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb els vots a favor dels GMDBeC, GMDPSC i GMDERC, els vots en contra 
del GMDJxCat, GMDCs i GMDValents, l’acord precedent: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla especial d’usos 

d’activitats vinculades al repartiment a domicili; d’iniciativa municipal. 

 

Adoptat per unanimitat, l’acord precedent: 

 

EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre l’aprovació del Reglament 

Consell Sectorial d’Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte Sants-Montjuïc. 

 

Adoptat per unanimitat, l’acord precedent: 
 
APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla d’Honor de 
Barcelona de 2022, de caràcter individual per la senyora Concepció Pérez Solera i de 
caràcter col·lectiu a la Unió Esportiva de Sants. 

 
 
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 obri un procés per estudiar cas per cas la situació de 

les entitats censades i actives del districte amb problemes d’espai físic, de 
materials o altres tipus de suport logístic, necessaris per a la realització de les 
activitats i serveis en benefici directe o indirecte de la ciutadania 

2. Que el consell plenari del districte aprovi destinar una part dels locals i altres bens 
immobiliaris de propietat municipal a proveir a aquelles entitats considerades en 
necessitat, espais d’ús seguint uns criteris rigorosament transparents i equitatius 

3. Que el govern del districte valori la posada en acció d’un pla de rescat per a les 
entitats del districte en risc de desaparició per extrema precarietat logística, sempre 
d’acord amb la legislació vigent 

 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GMJxCat: 
 
Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi la creació d’una espai de 
treball del procés de transformació firal de Montjuïc integrat pels agents implicats en el 
procés de transformació de l’espai firal, els representants dels grups polítics, les 
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associacions, entitats i veïns dels barris afectats. Sol·licitem que aquest espai es 
reuneixi amb una periodicitat semestral i que en ell es faci seguiment del projecte.  
 

 
No aprovat amb els vots a favor de GMDERC, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents i els 
vots en contra de GMDBeC i GMDPSC., la següent proposició/declaració presentada 
pel GMDCs: 
 
Que el Govern del Districte busqui una ubicació a Sants-Montjuïc que compleixi els 

requisits necessaris per a realitzar un Museu del Transport. Aquest lloc hauria de 

generar amplis consensos, complir amb totes les mesures que exigeix una instal·lació 

d'aquestes característiques i ser un espai que podria tenir diferents usos compartits. 

Una vegada trobada aquesta ubicació, s'hauria d'instar l'Ajuntament de Barcelona que 

instal·li allà el Museu del Transport de la nostra ciutat, i així complir amb aquesta 

històrica reivindicació pendent i evitar que el projecte quedi altra vegada parat i no rebi 

l'impuls necessari per a realitzar-lo, tal com ha passat amb els diferents governs que 

ha tingut l'Ajuntament de Barcelona en tots aquests anys. 

 

 
No aprovat amb els vots a favor dels GMDCs i GMDValents i els vots en contra dels 
GMDBeC, GMDPSC i GMDERC i GMDJxCat, la següent proposició/declaració 
presentada pel GMDValents.: 
 
Que el govern del Districte sol·liciti a la Ponència del Nomenclàtor de la ciutat que 
realitzi els tràmits pertinents per canviar el nom de la Plaça Països Catalans per Plaça 
del Jocs Olímpics de Barcelona 1992 amb motiu del 30ª aniversari de la celebració de 
la XXV Olimpíada d’estiu. 
 

 
 


