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Per indicació de la Presidenta del Consell del Districte de Sants-Montjuïc, la 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, us convoco el pròxim dia 2 de març de 
2017, a les 18.30 hores, a la sessió ordinària del ple del Consell del Districte, 
que tindrà lloc a la Sala d' Actes de la seu del Districte, c/ Creu Coberta, núm. 
104. 
 
L’ordre del dia de la sessió, aprovat per la Junta de Portaveus reunida el 23 de 
febrer de 2017, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària d’1 de desembre de 
2016. 
 
 
B ) Part informativa :  
 
1. Despatx d’ ofici 
 
2. Mesures de govern 

2.1. Per al desenvolupament del Pla de Barris de la Marina.  

 
3. Informe de la Regidora. 
 
C ) Part decisòria.   

 

C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern 
 

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la modificació del Pla General 

Metropolità en l’àmbit de Can Batlló-Magòria, d’iniciativa municipal. 

 
D) Part d’impuls i control: 
 
 D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CiU : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc doni resposta amb una proposta de solució a 
les demandes de l’Associació de Concessionaris del Mercat de Sants i 
l’Associació de Comerç Mercat Nou per tal de fer exclusivament peatonals els 
trams de carrer esmentats de Sant Jordi, Càceres i Sant Medir en les hores de 
mercat.  
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
Realitzar, en el termini de 3 mesos, un informe sobre els infrahabitatges que 
tenim al Districte. En el qual també es proposin les mesures que es pensen 
aplicar per afrontar aquest problema, tenint en compte el Pla de xoc contra 
l’infrahabitatge aprovat a nivell de ciutat així com les característiques i les 
casuístiques pròpies dels nostres barris.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C’s: 
 
Que el Govern del Districte insti a l’Ajuntament a presentar trimestralment als 
Grups Municipals i a la ciutadania mitjançant el Portal de transparència el 
número de persones de Sants-Montjuïc ateses en la Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER) i en l’atenció a la Pobresa energètica. En aquesta 
informació demanem que s’expliqui el motiu de l’atenció, l’estat de la resolució 
del problema, així com les queixes i reclamacions que es puguin presentar. 
També que ens presentin en el termini de 3 mesos les mesures concretes del 
govern per a la Reforma dels Serveis Socials en les que s’inclogui reduir les 
llistes d’espera, amb un compromís d’atenció a les persones en la mateixa 
setmana que es rep la demanda i que els posteriors seguiments s’ajustin a les 
necessitats reals dels usuaris.  
 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
 
El Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda que, abans que acabi el 2017, 
aquest Districte iniciarà el procés participatiu de recuperació i millora de la 
plaça dels Països Catalans, perquè les veïnes i els veïns puguin determinar 
quines són les intervencions que s’hi hauran de fer per tal que la plaça 
esdevingui un espai públic útil als barris de l’entorn. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
 
Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda instar a l’Ajuntament de 
Barcelona i a l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al 
manteniment de la línia 91 d’autobús, millorant freqüències, complint els 
horaris, donant serveis diumenges i festius, estudiant modificació del recorregut 
per connectar amb plaça Espanya, Font de la Guatlla i/o cercant alternatives 
reals a la seva eliminació que garanteixin l’accés dels veïns de la Bordeta al 
CAP Manso i al centre de Barcelona. 
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D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CiU : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc faci les actuacions pertinents per retirar el 
més aviat possible els terrats d’uralita d’aquests espais ja que poden presentar 
un perjudici real per a la salut dels veïns de Sants-Badal. I sinó pot ser 
immediatament, que informi de la calendarització de la seva retirada lligat o no 
a tota la remodelació urbanística que els entorns de Juan de Sada han de tenir 
en els propers anys.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que es facin les actuacions d’arranjament, manteniment i millora en el tram de 
Brasil i que es faci una reforma i replantejament en el tram inferior del carrer 
Pavia que en permetin el seu ús i gaudi, a l’espera que en algun moment es 
faci una reforma més integral.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
Que el Govern del Districte realitzi un informe tècnic per comprovar les 
dificultats esmentades per accedir a l’entrada i la sortida del pàrquing ubicat al 
carrer Trajà 10-20 des de que es van realitzar diverses reformes en l’esmentat 
carrer fa uns anys. Així mateix sol·licitem que es busquin solucions per evitar 
que els conductors tinguin que realitzar múltiples maniobres amb els cotxes i 
pugin amb les seves rodes a la vorera per poder accedir de forma correcta al 
pàrquing afectat tal i com sol·liciten els veïns i propietaris de la zona.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a garantir que els 
continguts de la pàgina web de l’Ajuntament de Sants-Montjuïc es puguin 
consultar en català, castellà i anglès.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es calendaritzi el més aviat possible la realització de les actuacions que 
són necessàries al barri de la Marina del Prat Vermell i en especial a l’entorn de 
la Colònia Santiveri per minimitzar la inseguretat i/o les deficiències 
urbanístiques detectades arran de les marxes exploratòries dins de la iniciativa 
“transformar el barri amb la mirada de les dones i que s’estudiï amb els/les 
veïns/es la possibilitat de desafectar els habitatges de la Colònia Santiveri. 
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-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es produeixi un canvi de dates en la revisió anual del funicular de Montjuïc 
fent-lo en període no lectiu per tal de no afectar als alumnes i les seves famílies 
de les tres escoles de l’entorn del Parc, entre altres i als veïns/es usuaris/es.  
 
 
D) 3.  Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CiU: 
 
En quin termini té previst l’Ajuntament de Barcelona a través del PMH dur a 
terme l’adjudicació dels pisos restants (carrer Constitució, núm. 75)? 
 
Reforçarà l’Ajuntament i el Districte la seguretat d’aquests pisos en els mesos 
que puguin estar sense adjudicar per evitar noves ocupacions? De quina 
manera? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Quan pensa el govern del Districte endegar procés participatiu promès (sobre 
el Palau de la Premsa)?  
Quan pensa almenys calendaritzar l’esmentat el procés per esmorteir, ni que 
sigui, els incompliments de les promeses dels terminis? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Pensa el Govern del Districte fer el retorn al veïnat del que està passant a 
l’Open Camp? 
Pensa explicar què ha passat i que passarà amb els llocs de treball que 
s’havien promès? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Aquest Govern municipal ha verificat o pensa verificar si als barris del Districte 
ens trobem o ens trobarem amb algun altre cas d’establiment hoteler no previst 
com ha passat amb el de Creu Coberta? En cas que ho sàpiguen, ho 
comunicaran al veïnat o ens explicaran desprès que s’ho han trobat? 
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E). Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal de CiU. 

 
Que s’informi de l’estat d’execució dels dos primers punts de la 
proposició/declaració del GMDCiU aprovada en sessió del Consell Plenari 
del Districte de Sants-Montjuïc d’1 de desembre de 2016: 
 
1. Que el Govern del Districte es posi a disposició de la Comissió per la 

Recuperació del Palau de la Premsa del Barri del Poble-sec per tal de 

donar-los el suport necessari en la comunicació, difusió i confecció del 

procés participatiu que volen iniciar sobre els usos del futur Palau de la 

Premsa remodelat. 

2. Que el Govern del Districte prepari un avantprojecte de la remodelació 

del Palau de la Premsa en paral·lel al procés participatiu que la Comissió 

per la recuperació del Palau de la Premsa vol dur a terme.  

3. Que a finals del primer semestre del 2017 es pugui posar a disposició 

dels veïns i entitats per a debatre la proposta que en surti perquè l’inici 

de la seva execució pugui ser inclosa en els pressupostos municipals del 

2018. 

 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDERC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 2 
de desembre de 2015: 
 
Que s’inclogui, dins del Pla de Mobilitat que es preveu elaborar al Districte, 
l’ampliació de la línia 115 del bus de barri per garantir la connectivitat del 
barri de La Font de la Guatlla, amb la resta de serveis i transports del 
Districte, així com d’un transport públic que garanteixi la seva connectivitat 
interna. 
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-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
Que s’informi sobre quines actuacions ha realitzat el Govern del Districte o 
està realitzant per donar compliment al prec del GMDC’s acceptat en sessió 
del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 4 d’octubre de 2016: 
 
Que el Govern del Districte insti a l’Ajuntament a que es comprometi a 
estudiar i adoptar mesures, en el termini de tres mesos, per a revisar i 
millorar els protocols dels serveis d’acollida i protecció animal, millorar la 
supervisió d’aquets serveis, millorar la seva eficiència i transparència i 
promoure una bona coordinació i col·laboració entre l’Administració i les 
entitats de protecció animal, per evitar situacions tan desagradables com la 
ocorreguda en el cas de la Sra. Swaantje Schnarre. 

 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

 
Que s’informi de quan i de quina manera s’ha previst que, per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, i amb la participació de la comunitat educativa 
de Sants-Montjuïc, es començarà a elaborar el mapa educatiu del Districte, 
motiu del prec del GMDCUP acceptat en sessió del Consell Plenari del 
Districte de Sants-Montjuïc de 14 de juliol de 2016:  
 
Que el govern del Districte elabori amb tota la comunitat educativa (mestres, 
alumnes i famílies) un mapa educatiu adaptat a les necessitats reals dels 
nostres barris, a partir d’indicadors de renda familiar, alumnat matriculat a la 
pública i dades de naixement, amb previsió als propers deu anys, avançant-
nos a les necessitats futures i vetllant per la qualitat i les diverses 
necessitats formatives que es manifesten als diferents nivells educatius. 
Això permetrà tenir eines per cobrir les necessitats actuals i futures en 
matèria educativa. 

 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 

 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDPP 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc d’1 
de desembre de 2016: 
 
Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda traslladar a l´Ajuntament 
de Barcelona la inclusió de la realització d´una piscina i dos sales de fitness 
als terrenys del carrer Energia en el Pla d´Inversions Municipal ( PIM ) 
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F). Declaracions institucionals. 

 
- Declaració Institucional relativa al Dia Internacional de les Dones (8 de 

març de 2017). 

 
 
Barcelona, 24 de febrer de 2017. 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


