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Que el Ple del Consell del Districte, en sessió de data 21 de febrer de 2023, ha 
acordat: 
 
PART DECISÒRIA 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Adoptat amb els vots a favor de GMDBeC, GMDPSC, GMDJxCat, GMDCs i 
GMDValents i l’abstenció de GMDERC, l’acord precedent: 
 
- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la Modificació puntual del 

Pla especial urbanístic Estació de Sants en el front de la plaça Països Catalans, al 

districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa pública a instàncies d’ADIF.  

Adoptat amb els vots a favor de GMDBeC, GMDPSC i GMDJxCat, en contra de 
GMDValents i l’abstenció de GMDERC i GMDCs, l’acord precedent. 
 
- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla especial urbanístic de 

noves activitats en els aparcaments de la ciutat de Barcelona, d'iniciativa pública 

promogut per l'Ajuntament de Barcelona. 

Adoptats per unanimitat, els acords precedent:. 
 
- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre el Pla de Millora Urbana per 

a la reordenació de les illes "E" del sector 8 i "F" del sector 10 de la Marina del Prat 

Vermell, a la Zona Franca (Barcelona), d'iniciativa municipal a proposta de Institut 

Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). 

- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE de la denominació de la plaça de 

Can Climent a la confluència entre els carrers de Comtes de Bell-lloc, de Viriat, de 

Guitard i de Puiggarí, Districte de Sants-Montjuïc.  

- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE de la denominació de plaça 

d’Esteve i Josep Fortuny i Guarro per a la plaça situada davant del número 56 del 

carrer Riera de Tena, Districte de Sants-Montjuïc.  

- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE de la denominació de plaça de 

Josep Pons i Mogas a l’espai ubicat entre la Gran Via de les Corts Catalanes i els 

carrers de Mossèn Amadeu Oller, del Corral i del Moianès, Districte de Sants-

Montjuïc. 

- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE de la denominació de plaça de les 

Treballadores del Vapor Vell a l’espai entre el carrer del Miracle, el passatge del 

Vapor Vell i el carrer de Galileu, Districte de Sants-Montjuïc. 

Adoptat amb els vots a favor del GMDBeC, GMDPSC, GMDERC, GMDJxCat i GMDCs 
i l’abstenció de GMDValents, l’acord precedent. 
- EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE de la denominació de plaça de 

l’Orgull a la plaça que hi ha davant de Oficina d’Atenció Ciutadana de la Marina, 

Districte de Sants-Montjuïc.  
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Adoptat per unanimitat, l’acord precedent. 
- APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla d’Honor de 

Barcelona de 2023, de caràcter individual per al senyor Benito Maín Cabanillas i de 

caràcter col·lectiu a l’Associació Cívica La Nau. 

 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
PROPOSICIONS / DECLARACIONS DE GRUP 
 
Aprovat per unanimitat la següent proposició/declaració presentada pel GMBeC: 
1. Fer un reconeixement a la Companyia Elèctrica Dharma pels cinquanta anys 

d’història de la banda i agrair la seva implicació i col·laboració amb el teixit 

associatiu, veïnal i cultural de Sants al llarg de tota la seva trajectòria. 

2. Donar suport a la iniciativa de nomenclàtor per anomenar plaça d’Esteve i Josep 

Fortuny i Guarro per fixar una plaça en record a alguns dels seus fundadors ja 

desapareguts.  

3. Finalment, manifestar el compromís del Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 

què la plaça resultant de la futura urbanització de l’àmbit comprès entre els carrers 

Burgos i Riera de Tena pugui anomenar-se plaça de l’Elèctrica Dharma i en el cas 

que això no sigui possible facilitar per fer extensiva el nom de plaça d’Esteve i 

Josep Fortuny  i Guarro al conjunt de la plaça resultant. 

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 GMERC: 
 

Que el govern del districte es comprometi a convocar un Consell Extraordinari 
de la muntanya de Montjuïc, en el termini màxim d’un mes, per a presentar la 
documentació sobre les intervencions que s'han realitzat, l'estat en el qual es 
troba cadascun dels projectes que es varen anunciar en el Pla d’Actuació del 
Parc de Montjuïc 2019-2029 i doni a conèixer el Pla de Mobilitat anunciat amb 
el FC Barcelona. 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada pel GMJxCat: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc faci extensiu a tots els Grups Municipals 
un informe on es detalli:  
1. El nombre de contenidors que hi ha actualment al districte de Sants-Montjuïc i la 
seva ubicació.  
2. Els plantejaments de plans de millora de recollida selectiva al Districte de Sants-
Montjuïc.  
3. Les dotacions d’escombraires de les que disposa el Districte de Sants-Montjuïc de 
forma permanent.  
4. El pla de millora i manteniment de les zones verdes del Districte.  
5. Les peticions efectuades pels veïns en referència a les Rutes del Pla Cuidem 
Barcelona i un pla d’execució d’aquestes peticions (quines s’han fet i quines s’han 
descartat i el motiu).  
6. La campanya de sensibilització respecte al manteniment i neteja del Districte.  
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Sol·licitem que en l’informe s’incloguin també els dels indicadors de qualitat del servei 
que s’han establert en el desplegament de la nova contracta de neteja. 

 
Aprovat per unanimitat, la següent proposició/declaració presentada, la següent 
proposició/declaració presentada pel GMDCs: 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc consulti a l'Ajuntament de Barcelona i a 
la Fundació TMB els actes i projectes previstos per a reivindicar el centenari de la 
creació del metro a la ciutat de Barcelona (1924-2024), informe dels mateixos als 
veïns, i que insti totes dues entitats el poder realitzar exposicions, visites i homenatges 
en les instal·lacions de Sants-Montjuïc, coordinant-lo tot amb el propi Districte, a causa 
de l'estreta relació dels nostres barris amb la història del metro (com la creació de la 
"Transversal" en 1926). 

 
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.: 
 
Al Govern del districte de Sants-Montjuïc que insti el Govern Municipal de Barcelona a 
una baixada de les taxes de les llicències i impostos municipals: a la restauració, als 
comerços i als locals d'oci del districte d'un 10%, i que el consistori l'estengui a la resta 
de Barcelona. 

 


