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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 3 de maig de 
2018, a les  18.30 hores, a la sessió ordinària  del ple del Consell del Districte, 
que tindrà lloc al Saló de Plens 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 24 de 
febrer de 2018, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 1 de març de 2018. 
 
 
B ) Part informativa :  
 
1. Despatx d’ ofici. 
 
2. Informes. 

2.1. Informe sobre projectes en funcionament per la promoció de les 
persones amb diversitat funcional al Districte. 
2.2. Informe de la Regidora 
 

 
C ) Part decisòria.   
 
C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern 
 

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial de la 
Modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments comercials 
destinats a la venda d’articles de record o souvenir a la ciutat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal. 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla 
Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ordenació de nou 
equipament situat a l’illa dels Jardins de Can Ferrero i Cal Sèbio, al 
Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal. 
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D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal D emòcrata: 
 
Que en termini de cinc mesos, el districte de Sants-Montjuïc estudiï amb Parcs i 
Jardins i el Consorci d’Educació la millor manera de què l’Institut Consell de 
Cent pugui fer ús dels Jardins, integrant-los al dia a dia de l’Institut, tot 
mantenint-los com a Jardins pel barri del Poble-sec. I que en paral·lel, trobi la 
manera de fer efectiva de la forma més ràpida possible les millores de 
seguretat i de condicions d’estudi que els alumnes necessiten. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal E RC: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc endegui una campanya, que insti 
a Parcs i Jardins, per a l’adequació de zones enjardinades, parcs i demés 
àrees verdes del Districte, per tal de garantir el dret al gaudi dels espais verds 
de la nostra ciutat. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal P SC: 
 

1. Instar a la Regidora del Districte a la creació d’una Comissió d’Avaluació 
del Pla de barri de La Marina.  

2. Aquesta Comissió haurà de ser presidida per la Regidora del Districte i 
hauran de formar-ne part els grups municipals representats en aquest 
Consell, els diferents operadors responsables de les actuacions del pla 
de barri (Foment de ciutat, Barcelona Activa, BIMSA, …) i representants 
d’associacions i entitats.  

3. Aquesta comissió tindrà com a tasca valorar i fer seguiment detallat i real 
del desenvolupament dels plans de barri i es reunirà de forma estable 
bimensualment, portant-se a terme la seva primera reunió abans del 
proper mes de juliol. 

4. De forma prèvia, el govern del districte lliurarà als grups municipals, 
abans del proper mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució del 
Pla de barri corresponent amb detall d’actuacions previstes, dates d’inici 
i finalització, i el pressupost executat i pendent d’executar. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
Serveis Jurídics - Secretaria 
 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
Telèfon 93 291 42 29 
Fax       93 291 42 24 

 

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C s: 
 
Que es convoqui de forma urgent el Consell Sectorial de l’Habitatge de Sants-
Montjuïc per abordar específicament els diferents temes relacionats amb 
l’habitatge i els desnonaments en el Districte. 
 
En l’esmentada convocatòria extraordinària, s’hauria de comptar amb la 
presència dels diferents veïns, entitats, departaments de l’Ajuntament, Institut 
Municipal de l’Habitatge i els diferents partits de l’oposició.  
 
En aquesta taula de treball s’haurien d’analitzar temes relacionats amb:  

- Seguiment del Pla de l’Habitatge. 
- Situació actual del Parc de l’Habitatge. 
- Els nous projectes i els nous tipus d’allotjament que vol l’Ajuntament 

desenvolupar. 
- I les diferents mesures que ofereix l’Ajuntament per donar solucions a 

les famílies i persones que han sofert un desnonament. 

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C UP: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc traslladi a la Casa Gran els canvis 
necessaris per a poder desenvolupar aquest projecte de bressol-escola-institut 
dins del recinte de Can Batlló. 
 
Que s’estudiïn totes les possibilitats urbanístiques i arquitectòniques per poder-
lo dur a terme dins el mateix projecte educatiu de Can Maiol. 
 
Que el Districte mediï i faciliti la comunicació entre totes les parts implicades 
per garantir que un projecte que és, de i per a totes les veïnes i que és un dret 
com l’educació pública no pugui acabar generant acusacions o retrets entre 
parts implicades.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal P P:  
 
El Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acorda que un cop a punt de 
finalitzar tres anys de mandat municipal seria un bon moment per fer el 
seguiment i avaluació de la feina feta i l’estat de la que resta per l’any vinent, 
per part de l’equip de govern del Districte, convocant a tal efecte una Audiència 
Pública del Districte monogràfica o bé fer el mateix a l’inici de l’Audiència 
Pública ordinària del mes de juliol o a la d’octubre.  
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D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el districte, durant el proper mig any, estudiï i engegui els processos i 
accions necessàries per tal de peatonalitzar, mitjançant plataforma única, els 
carrers de la Guatlla i de Font Florida i així poder garantir que siguin de prioritat 
pels vianants perquè els veïns puguin desplaçar-s’hi amb més comoditat. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc faci un informe abans de què finalitzi el 
procés de confecció del Pla d’Equipaments en què s’exposi, incloent tots els 
barris del Districte:  

1. Tots els convenis de cessió d’espais municipals a entitats (vigents, 
prorrogats i/o caducats amb les respectives dates). Incloent els cànons 
associats a pagar per part de les entitats, si n’hi ha. 

2. Tots els convenis que han deixat de fer-se amb la data de finalització del 
mateix (incloent l’import econòmic, si hi era). 

3. Totes les subvencions a entitats i el seu import que van per a pagament 
de lloguer o reformes d’espais no municipals. 

4. Totes les subvencions a entitats i el seu import que van per a 
manteniment d’espais municipals. 

5. Tots els espais cedits a entitats o col·lectius del Districte sense cap 
mena de conveni o relació escrita signada (amb la data d’inici de la 
cessió). 

6. Totes les entitats, que amb més de dos anys de recorregut, han 
demanat suport al Districte per trobar un espai, o millorar-lo, i no han 
pogut trobar encara el seu encaix. 

 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el Govern del districte de Sants-Montjuïc faci les gestions necessàries per 
tal que la Sala Cadires Vermelles canviï el seu nom pel de Sala Jaume 
Aiguader i Miró. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc insti al Consorci d’Educació de 
Barcelona a crear un institut –escola i una escola bressol, ambdós centres de 
titularitat pública, al recinte de Can Batlló. 
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Que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 
resposta oral. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instem al Govern del districte de Sants-Montjuïc, que, aprofitant el període de 
vacances d’aquest curs 2018-2019 del Centre, es faci manteniment acurat del 
carrer per pal·liar els forats i el mal estat de la calçada i evitar ensurts de 
seguretat alhora de garantir la tranquil·litat als alumnes i docents de l’Escola 
Mare de Déu de la Mercè. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instem al Govern del Districte de Sants-Montjuïc que es comprometi a garantir 
les beques a totes les famílies en necessitats econòmiques, socials o 
sobrevingudes pels propers casals d’estiu del Districte, a la vegada que en el 
proper Consell Plenari s’expliqui quina quantitat de beques s’han concedit, tan 
per cada barri com en el conjunt del Districte.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc posi els mitjans necessaris amb 
la previsió i antelació suficients perquè no es produeixin aquest tipus de fets en 
casos com aquest (Mostra de Comerç al carrer de Sants) ni en cap altre, que 
puguin posar en perill la seguretat dels nostres ciutadans en actes que tinguin 
lloc a la via pública. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Que en el Districte denunciï i demani a qui pertoqui responsabilitats per la 
violència policial viscuda el 20 d’abril. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que s’incrementi la neteja i manteniment dels Jardins de les Hortes de Sant 
Bertran, dels de Can Ferrero, Walter Benjamin, Can Sabaté, Parc de les Tres 
Xemeneies i de la Rambla dels jardins de Sants, entre d’altres, així com millorar 
determinats elements i espais d’aquests relatius al mobiliari, pista esportiva, 
neteja de tags, ascensor i d’altres.  
 
Que igualment es facin tasques de manteniment en voreres i rajoles de carrers 
que a data d’avui necessiten una reforma però que no està prevista poder fer-la 
properament, com per exemple el carrer Piquer. 
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-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es tornin a col·locar les jardineres que n´hi havia al mig de la plaça de les 
Naves, que van ser retirades per la Festa Major del Poble-sec del 2016, fent les 
tasques que calguin de transplantament i altres. 
 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Quan té el Govern del Districte previst arreglar el sòl i les llambordes dels 
carrers Riudoms, Tortosa i Cisquer en la plaça Falset, independentment de la 
reforma integral que té prevista realitzar en l’esmentada plaça, per millorar la 
situació actual i evitar que el sòl continuï trencat, obert i aixecat? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Està disposat el districte a fer pressió per no perdre un dels pocs reductes 
(Colònia Bausili) que permeten tenir una vida tranquil·la i que caracteritzen el 
barri de la Marina del Prat Vermell? 
Activarà qualcum mecanisme per impedir que el caràcter i l’urbanisme obrer 
dels nostres barris esdevingui un record d’arxiu? 
Està disposat a pressionar fins a aconseguir la merescuda catalogació i el 
reconeixement de la singularitat arquitectònica obrera de la zona?. 
 
 
D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de gru p o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata. 
 
Que s’informi en quin mes calcula el Districte de Sants-Montjuïc que podrà 
donar compliment a la proposició/declaració del GMDemòcrata aprovada en 
sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc el 2 de març del 
2017, sabent que, com a mínim des del passat octubre, tal i com va informar el 
Districte, es va contractar un estudi de mobilitat al respecte: 
 
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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-Es planteja pel Grup Municipal de 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 
març de 2018: 
 
Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona la necessitat d’incrementar de manera immediata els recursos 
econòmics destinats al manteniment, conservació i millora de les 
infraestructures del Cementiri de Montjuïc. 
 
 
F). Declaracions institucionals. 

 
- Declaració Institucional envers els Comitès de Defensa de la República i 

les seves accions. 

 
 
 
Barcelona, 24 d’abril de 2018. 
 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


