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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 7 de juliol de 2022, ha acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat per unanimitat, l’acord precedent: 
 
EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla de Millora Urbana del 
sector 6 de la modificació puntual del PGM de la Marina del Prat Vermell, a la Zona 
Franca; promogut per ICE VL 1609 SLU i ICE MRNL BARCELONA SLU. 

 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel GMBeC: 
 
Primer.- Manifestar el compromís del Plenari del Districte de Sants-Montjuïc amb la 
gent gran que viu a la residència pública Mossèn Vidal i Aunós i les seves famílies. És 
imprescindible garantir que els residents reben una atenció integral digna. 
Segon.- Recolzar la petició de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1 
d'ampliar les ràtios de personal a les residències de gent gran. La pandèmia ha posat 
de manifest la situació en què es trobaven les residències, entre altres motius, per la 
falta d’adequació de les plantilles a les necessitats actuals. 
Tercer.- Donar suport a la petició dels familiars de la Residència Mossèn Vidal Aunós 
que exigeixen que l’empresa gestora mantingui el nombre de gericultors i hores 
d’atenció presencial existents en el moment de l’inici de la seva gestió, complint així 
les ràtios de personal establertes a la Resolució DSO/3788/2021, de 21 de 
desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la provisió de serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Pública en l’àmbit de la gent gran i les persones amb 
discapacitat, mitjançant la gestió delegada (DOG Núm. 8571- 27.12.2021). 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a vetllar pel compliment de les condicions 
de l'adjudicació, de manera que s'eviti la reducció de gericultors o qualsevol altre 
canvi organitzatiu que suposi, de fet, una reducció de la capacitat d'atendre les 
persones usuàries de la residència Mossèn Vidal i Aunós. 
Cinquè.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a abordar les 
iniciatives legislatives corresponents destinades a revisar en profunditat l'actual model 
de gestió de les residències de gent gran de titularitat pública. Cal transitar cap a la 
implantació generalitzada d'un sistema públic d'atenció social a les persones grans 
que viuen a les residències de la Generalitat. 
 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel GMERC: 
 
Que el Govern de Districte de Sants-Montjuïc inclogui, dins del pla previst pel trasllat 
del Futbol Club Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, mesures relatives a 
seguretat dels entorns, de convivència, civisme, mobilitat i amb perspectiva de gènere, 



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
Serveis Jurídics - Secretaria 

 

Creu Coberta, 104 

08014 Barcelona 

Telèfon 93 291 42 29 

 

per tal que el Pla serveixi per garantir la necessària convivència entre les activitats 
dutes a terme a L'Estadi Olímpic Lluís Companys i els veïns i veïnes barris de l'entorn i 
afectats, i, en especial, quan coincideixin diferents esdeveniments de manera 
simultània. 
 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GMJxCat: 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sants promogui l’actualització del Catàleg 
de Patrimoni, posant èmfasi en els elements patrimonials protegits del Districte i que 
en faci difusió. Així mateix informi dels casos de pèrdua i degradació patrimonial 
ocorreguts al nostre districte, de les mesures adoptades per revertir-ho i evitar que es 
repeteixi. En els casos on es produeixi un vandalisme més intensiu es prenguin les 
mesures adients per protegir les zones d’especial interès patrimonial, edificis 
catalogats i     protegits. 
 
 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada, la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDCs: 

 
Que el Govern del Districte elabori en un termini no superior a tres mesos un informe 
exhaustiu sobre la situació de la seguretat a la muntanya de Montjuïc, quedant 
reflectits en aquest informe totes les dades estadístiques respecte a les creixents 
queixes veïnals sobre assentaments il·legals, robatoris, agressions, trencament de 
mobiliari urbà i destrosses dels cotxes aparcats en la zona, etc. 
A part d'això, l'esmentat informe haurà de contenir també les accions que s'estan 
realitzant des de l'Ajuntament per a fer front a totes aquestes problemàtiques, i les 
mesures concretes de l'Administració per a disminuir la delinqüència i incivisme a la 
muntanya de Montjuïc. 
Una vegada es finalitzi l'informe, el mateix es lliurarà a tots els grups municipals del 
Districte, a més de fer arribar la mateixa documentació al Consell del Parc de Montjuïc 
per al seu estudi. 
 

 
No aprovat amb els vots a favor dels GMDCs i GMDValents i els vots en contra dels 
GMDBeC, GMDPSC i GMDERC i l’abstenció de GMDJxCat, la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDValents.: 
 
Instar al Govern municipal al desallotjament de l’edifici de Can Vies per finalitzar la 
construcció d’una rampa d’accés a la rambla elevada del calaix de Sants, com de fet, 
ja consta a l’antic projecte pactat amb els veïns. 
 
 
 
 


