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Per indicació de la Presidenta del Consell del Districte de Sants-Montjuïc, l’Ima. 
Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, us convoco el pròxim dia 4 d’octubre de 
2016, a les 19.00 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 27 de 
setembre de 2016 serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 14 de juliol de 2016. 
 
 
B ) Part informativa :  
 
1. Despatx d’ ofici 
 
2. Mesures de govern 

 
2.1  Millora de l’ocupabilitat al barri de Poble-sec en col·laboració amb la 
xarxa social i comunitària.  

 
3. Informe de la Regidora. 
 
 
C) Part d’impuls i control: 
 
 C) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CiU : 
 

1. Que es comenci un procés obert als veïns i entitats dels barris de la 
Marina per tal de dur a terme una reforma integral del passeig de la 
Zona Franca a partir de les propostes treballades des de Barcelona 
Regional. 

2. Que el projecte de reforma del passeig de la Zona Franca s’iniciï com a 
molt tard tan bon punt arribi el Metro als barris de la Marina 

3. Que el projecte de reforma del passeig de la Zona Franca inclogui 
d’acord amb el Port de Barcelona, la Generalitat i el Ministeri de Foment 
canvis en el PGM que permetin que el passeig de la Zona Franca pugui 
arribar en 10, 15 o 20 anys fins el mar i el far del Llobregat.  
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
Que el Govern del Districte es comprometi, en un termini previ al 2017, a 
elaborar un esborrany d’implantació del model de Superilles al nostre Districte 
el qual contempli la calendarització prevista en la seva implantació durant el 
present mandat. Així com les prioritats establertes i els criteris rectors que s’han 
tingut en compte per a establir-les.  
 
Demanem igualment que l’esmentat esborrany contempli les campanyes 
informatives previstes i el tipus d’interlocució que es pensa establir amb els 
diferents actors, ciutadans, associatius i polítics.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C’s: 
 
Que el Districte autoritzi anualment la organització d’un esdeveniment ciclista 
esportiu en el barri de Sants, per a la formació i promoció del ciclisme base, 
organitzat coordinadament pel Districte, el Club Ciclista Catalunya-Barcelona i 
demés entitats que vulguin adherir-se. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
 
Que el Grup de Treball de Memòria Històrica de Sants-Montjuïc s’encarregui 
d’elaborar un estudi i una proposta amb l’objectiu de restituir l’esperit original i 
el nom d’Iberona al recinte de Montjuïc avui anomenat “Poble Espanyol” 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
 
Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona instar al Departament de Salut de la Generalitat la reobertura del 
Centre d’Atenció Primària de Carreras Candi, a l’àrea de Sants-Badal, i a que 
es garanteixi per part del Departament la continuïtat d’aquest CAP fins que 
estigui construït i posat en funcionament el nou del carrer Roger. 
 
C) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CiU : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc conjuntament amb l’àrea de Medi Ambient 
faci tot el possible per trobar una manera de dur a terme de forma correcta el 
manteniment integral dels jardins i es posi en marxa l’ascensor de Mercat Nou. 
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-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que s’acondicionin tots els solars abandonats resultants de les expropiacions 
del Turó de la Font de la Guatlla, de tal manera que deixin de ser insegurs i 
insalubres i deixin de generar patologies a les finques veïnes.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
Que el Districte encarregui de forma urgent un estudi de seguretat vial en 
relació a la porta d’accés de l’Institut Mare de Déu de la Mercè i zona 
d’influència, amb la finalitat d’evitar el risc que suposa la situació actual, i a 
l’hora, de forma immediata, instal·li provisionalment mentre es confecciona el 
citat estudi, les mesures de seguretat necessàries (pas de vianants, semàfors, 
senyalització vertical ...) amb l’objectiu de garantir la seguretat en les entrades i 
sortides del centre d’alumnes, professors, treballadors i visitants del mateix.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
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 PP 
 
Traslladar novament a l’Ajuntament i al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat la necessitat d’adaptar la parada de Metro de plaça de Sants i 
de l’intercanviador de les dos línies, així com explicar en la Comissió de 
Mobilitat o en la de seguiment del Consell de Barri de la Marina l’estat de les 
obres, calendari i posada en marxa de les dos estacions del ramal de la línia-10 
de Metro previstes per al 2017. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP 
 
Que es defineixi un calendari de realització dels 8 punts de millora acceptats 
per l’equip de govern del districte envers el turó de Font de la Guatlla, continuar 
treballant per incorporar els altres 5 punts que inicialment també havien estat 
acceptats i que s’estableixi una taula de treball amb els veïns del turó per veure 
quines solucions se’ls hi dóna a les finques afectades per la tercera fase del 
planejament urbanístic del PERI en els propers mesos.  
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C) 3.  Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CiU: 
 
Quants projectes d’hotels han quedat aturats al Districte per la moratòria del 
PEUAT? Quants milions d’euros s’han deixat d’invertir al Districte de Sants-
Montjuïc com a conseqüència? Quants llocs de treball s’han perdut?. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Quins han estat els beneficis que ha comportat l’espai de l’Open Camp al 
Districte en els primers mesos d’inici d’activitat?.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Què es fa des del Govern de Districte per a defensar el dret a l’habitatge de les 
persones que hi vivim tenint en compte l’avanç de l’especulació immobiliària? 
S’ha activat el protocol d’emergències socials al Districte que es va anunciar al 
Consell d’Habitatge del 14-12-2015? Es garanteix que les persones 
desnonades trobin un reallotjament digne al mateix barri? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Quin servei de l’Ajuntament ha fet la revisió dels textos dels cartells informatius 
dels nous jardins de Sants? S’ha encarregat a alguna empresa externa? I si fos 
així, quants diners ha costat? 
 
 
D). Seguiment de proposicions/declaracions de grup i de precs 
 
-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 en 
relació al prec acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc, de 14 de juliol de 2016, amb el contingut següent: 
 
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. 
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-Es planteja pel Grup Municipal PP 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup aprovada 
en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 14 de juliol de 
2016, amb el contingut següent: 
 
Que es convoquin a la major brevetat possible les reunions i/o comissions 
referents a Can/Batlló Magòria, un monogràfic sobre Can Vies, Pla d’Usos del 
Paral·lel, muntanya de Montjuïc i seguiment d’ordenació singular de terrasses 
de Blai/Blesa així com conèixer en quin moment ens trobem envers aquestes 
qüestions 
 
 
E). Declaracions institucionals. 
 
- De suport a les feministes encausades a Palma  
 
- De suport a la festa de la trepitjada de raïm del barri de Plus Ultra  
 
 
Barcelona, 26 de setembre de 2016 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 
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