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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 5 de maig 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 26 
d’abril de 2016 serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 3 de març de 2016. 
 
 
B ) Part informativa :  
 

1. Despatx d’ ofici 
2. Mesures de govern 

2.1. Aplicació de criteris de sostenibilitat a les Festes Majors del Districte 

de Sants-Montjuïc 

3. Informe del Regidor. 

 
C ) Part decisòria.   

 

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

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU, sobre l’aprovació inicial de la 

Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels 

usos dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit 

delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del Pla de Millora Urbana 

Porta Firal, el carrer Als Forns i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de 

Barcelona, promogut per Fira 2000, SA. 

 
2. APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 

d’Honor de Barcelona de 2016, individual i col·lectiva. 
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D) Part d’impuls i control: 
 
 D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CiU : 
 

1. Que el govern del districte lideri de nou la reactivació del procés del Pla 

Paral·lel per posar fil a l’agulla a tots els reptes pendents previstos i 

esmentats: El Pla d’Usos del Paral·lel, la finalització del Pla d’usos del 

Poble-sec, la segona fase de la construcció del col·lector al carrer Vilà 

Vilà i l’ordenació singular de terrasses i vetlladors de l’Avinguda Paral·lel.  

2. Que es convoquin a una reunió tots els grups municipals, veïns i entitats 

per explicar l’estat del Pla Paral·lel i l’horitzó previst. 

3. Que es continuï amb la transformació del Paral·lel als seus dos extrems, 

des de Plaça Espanya fins el carrer Lleida, i des de Nou de la Rambla 

fins a la Plaça de les Drassanes en un termini màxim de 4 mesos. Tenint 

en compte el procés del pla director de la Plaça Espanya. 

4. Que s’aprovi en el termini de dos mesos el Pla d’Usos del Poble-sec, en 

aprovació inicial des del març de 2015 i aturat sense explicacions fins a 

dia d’avui.  

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte, de manera coordinada amb el govern municipal, es 
comprometi a augmentar la dotació de la plantilla d’agents cívics pel Districte 
de Sants-Montjuïc. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 
 
Instar al govern del Districte que engegui programes de plans d’ocupació amb 
programes de manteniment en els espais públics, amb persones aturades i que 
a poder ser, aquestes siguin dels barris del Districte de Sants-Montjuïc. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C’s: 
 
Proposem que el ple del Districte elevi de nou a l’Ajuntament la prioritat de la 
instal·lació i posada en funcionament  de l’ascensor o ascensors necessaris per 
facilitar l’accessibilitat dels usuaris del Metro de les línies 1 i 5 de la parada de 
plaça de Sants, i en aquest sentit sigui un punt prioritari en les converses que 
l’Ajuntament de Barcelona realitzi amb el departament corresponent de la 
Generalitat de Catalunya  per ser aquesta l’Administració competent en la 
construcció dels referits ascensors. 
 
 



 
 

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 CUP: 
 
Que el govern del Districte dugui a terme, com més aviat millor, les accions 
necessàries per tal que s’instal·lin dos aparells mesuradors de PM2,5 als barris 
amb més risc d’exposició a aquest tipus de partícules contaminants. Un 
d’aquests aparells podria situar-se a la plaça Cerdà. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
 
Instar al consell Plenari a iniciar els tràmits, en aquells casos en què no s’hagi 
fet ja, per desallotjar els immobles de titularitat municipal que estan ocupats 
il·legalment a la ciutat de Barcelona, i en paral·lel procedir a definir els usos 
previstos per aquets immobles així com assignar els recursos econòmics 
suficients per posar en servei els edificis amb els nous usos socials a favor dels 
veïns i veïnes del barri. 
 
 
D) 2. Precs 
 

-Es planteja pel Grup Municipal CiU : 
 
Que el govern del Districte acceleri el més aviat possible i faci públic en un 
termini de 2 mesos el calendari d’expropiació i desallotjament dels habitatges 
afectats del carrer Burgos. Garantint en aquest procés la tutela, 
acompanyament i reallotjament de les persones que hi viuen per part de 
l’Ajuntament. Això inclou que en aquest mentrestant en què els propietaris 
esperin ser expropiats, s’enviïn també inspectors a comprovar l’estat d’aquests 
immobles per assegurar que la gent que hi viu ho pot fer en condicions dignes.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el Govern municipal elabori un Pla d’Equipaments del Districte, en el 
termini menor possible i sempre dins el 2016. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Demanem al Districte que obri un procés participatiu amb celeritat per arribar a 
temps de poder finalitzar l’obra en el seu calendari, sobre quin ús ha de tenir el 
anomenat “pantaló”. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
Que el Govern del Districte es comprometi a prendre les mesures oportunes 
per evitar sorolls indesitjats i comportaments incívics durant l’horari nocturn que 
afectin al descans diari dels veïns de la plaça de las Navas, sobre tot ara que 
s’apropen les dates senyalades (Primavera-Estiu) on es produeixen més 
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molèsties, tal i com han denunciat diverses vegades els esmentats veïns de la 
zona. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Que el Districte encarregui un informe per tal de verificar si aquesta instal·lació 
(Central de Telecomunicacions de Telefònica al carrer Parcerisa) acompleix 
totes les normatives. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es millorin algunes qüestions dels Jardins de Can Mantega, entre d’altres: 
la falta de zones d’ombra, plantar algun arbre més, més bancs per seure, 
col·locació incorrecte de les taules de ping-pong, arreglar rodera existent al 
sauló i substitució dels suports metàl·lics que envolten les zones amb 
vegetació/parterres. Tot això treballant-lo amb els veïns/es de la zona i amb 
l’associació de veïns i comerciants de l’entorn, fent això extensiu a la resta de 
remodelacions i millores que s’estan duent a terme o es facin en un futur per 
millorar l’execució i el seguiment d’aquestes. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP 
 
Que l’Ajuntament de Barcelona autoritzi instal·lar pantalles gegants de televisió 
a algun indret obert del Districte de Sants-Montjuïc per veure els partits de 
l’Eurocopa de futbol que jugui la selecció espanyola entre el 10 de juny i el 10 
de juliol. 
 
 
D) 3.  Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CiU: 
 
Rectificarà el govern del Districte i proposarà de nou, en lloc de l’interior d’illa 
del carrer Priorat, la ubicació del parc de l’Espanya industrial per a dur a terme 
l’àrea de gossos o estudiarà un nou emplaçament a prop d’ambdós espais 
abans de l’estiu? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Quines mesures pensa incorporar el govern del Districte al PAD en relació a la 
Muntanya de Montjuïc?. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Quin és el calendari previst per executar les obres (la remodelació del Paral·lel) 
i quines garanties hi ha de que sigui dins d’aquesta legislatura? 
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-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
¿Per què el Govern del Districte no ha convocat o informat al Grup Municipal 
de Ciutadans-C’s de les reunions celebrades fins la data del Consell de Barri, 
de 7 d’abril de 2016, referents al conflicte existent en el barri de Sants en quant 
al projecte de cobertura de las vies-Can Vies? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Quins són exactament els plans de futur per al CAP II Numància? 
 
 
E). Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal CiU 

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 3 de març de 
2016, amb el contingut següent: 
 
Que es convoqui aquest mateix mes de març una comissió de seguiment 
específica (súper-illa de Sants-Hostafrancs) per a parlar-ne amb totes les 
entitats participants de les sessions de treball i del grup impulsor conjuntament 
amb el conjunt de grups polítics del Consell Plenari, i 
Que s’informi i expliqui a la comissió de seguiment dels motius de la 
paralització sine die de la súper-illa de Sants-Hostafrancs, un projecte de 
millora i modernització integral dels barris. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal ERC 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec de grup aprovada en sessió del 
Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 8 d’octubre de 2015, amb el 
contingut següent: 
 
Que s’augmenti significativament la dotació econòmica per part del Districte a 
l’esmentat projecte (Espai Deures) per tal que aquest es pugui adaptar a la 
demanda i les necessitats que cobreix així com millorar la qualitat del servei 
que ofereix i de les condicions de treball d’aquelles que el presten. I s’afegeix 
que aquesta mesura sigui extensible a iniciatives similars existents al Poble-sec 
i a la Marina. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
 
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 2 de desembre 
de 2015, amb el contingut següent: 
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Que el Districte elevi al Govern Municipal la petició de que s’iniciïn l’abans 
possible les negociacions amb la Generalitat de Catalunya a la finalitat de 
comprar el que queda del camp de futbol de La Magòria mitjançant una 
operació de dació en pagament, amortitzant part del deute que té la Generalitat 
amb l’Ajuntament, i convertir-lo en camp municipal i així poder realitzar les 
obres necessàries per a la seva reobertura. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal PP 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec aprovat en sessió del Consell 
Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 3 de març de 2016, amb el contingut 
següent: 
 
Que es convoquin a la major brevetat possible les reunions i/o comissions 
referents als projectes del Pla Paral·lel, Can Batlló/Magòria i urbanització 
cobertura vies Sants i monogràfic sobre Can Vies, així com conèixer en quin 
moment ens trobem envers aquests importants projectes 
 
 
F). Declaracions institucionals. 

- En defensa d’una Regidoria de Joventut. 

- De suport al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona en la seva tasca 

diària de prevenció i seguretat als carrers de Sants-Montjuïc. 

- De suport als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a 
decidir.  

 
Barcelona, 26 d’abril de 2016 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


