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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 6 de juliol 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 29 de 
juny de 2017, serà el següent: 
 
PRÈVIA 
 
Presa de possessió del càrrec del Conseller de Districte, senyor Fernando 
Alcalde Pérez (GMDCs) i la Consellera de Districte senyora Neus del Pilar de 
Haro Jarque (GMDDemòcrata). 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària d’11 de maig de 2017. 
 
 
B ) Part informativa :  
 
1. Despatx d’ ofici. 
 
2. Mesures de govern. 

2.1. “Accessibilitat al comerç”. 
 

3. 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 del Pla Especial 

d’establiments de pública concurrència i altres activitats a l’àrea del Triangle 
de Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal. 
 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial de la Modificació 
de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que regulen 
l’aparcament al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 
3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la convocatòria per a l’adjudicació 

de 26 habitatges amb protecció oficial de cessió en règim de dret de 
superfície ubicats a les promocions “CAN BATLLÓ-UP4” i “CAN BATLLÓ-
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UP8”, al carrer Constitució, 31-35 i al carrer Parcerisa, 6, en el Districte de 
Sants-Montjuïc. 
 

4. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la convocatòria per a l’adjudicació 
de 10 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per a les 
persones social i econòmicament vulnerables ubicats a les promocions 
“CAN BATLLÓ-UP4” i “CAN BATLLÓ-UP8” al carrer Constitució, 31-35 i al 
carrer Parcerisa, 6, en el Districte de Sants-Montjuïc. 
 

 
D) Part d’impuls i control: 
 
 D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal D emòcrata: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc posi a concurs públic per a gestió cívica i 
individualitzada els equipaments esportius amb camp de futbol per aquest 
proper any 2018. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal E RC: 
 
Que el Govern del Districte insti, a través de l’Ajuntament, al Consorci (CEB) a 
elaborar un cronograma, a dos anys vista, d’execució de les diferents 
actuacions que es podran escometre a les escoles del Districte, i sigui portat a 
la propera reunió del Consell Escolar.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C s: 
 
Que el Govern del Districte, aprofitant el Pla de Desenvolupament Econòmic 
(PDE) que està realitzant en Sants-Montjuïc per a el desenvolupament 
econòmic dels seus barris, insti a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
(IMMB) a realitzar en el termini de tres mesos un pla específic de dinamització i 
promoció dels mercats del Districte, i que dit pla contempli una acció específica 
destinada al Mercat de la Marina que ajudi a recuperar en el possible el 
descens d’activitat i facturació que estan patint en els últims temps els 
responsables de les parades. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C UP: 
 
Que urgentment es creï d’una Oficina Antigentrificació i d’habitatge digne al 
barri del Poble-sec, que pugui intermediar i plantejar solucions a conflictes 
entre llogaters i propietaris, que implementi programes a llarg termini i que  
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serveixi per disposar d’un cens amb les dades dels desnonaments invisibles 
que està patint el barri 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal P P:  
 
Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona la proposta de reformular les clàusules administratives en els 
concursos públics de Barcelona que es duguin a terme per adjudicació de 
contractes de serveis socials i d’atenció a les persones per tal d’incrementar els 
criteris que tinguin per objecte valorar l’eficiència i les característiques del 
servei i del projecte tècnic, en l’adjudicació dels contractes, per tal de garantir 
una millor qualitat del servei. 
 
Igualment que es traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar a la Conselleria 
d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya perquè exigeixi a la UTE 
Ingesan-Asproseat el compliment del plec de prescripcions tècniques, així com 
traslladar instar al Parlament de Catalunya la mateixa proposta de reformulació 
de les clàusules administratives, en els concursos públics de Catalunya, 
esmentada al paràgraf anterior per a la ciutat de Barcelona.  
 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc lliuri per escrit a les associacions 
de comerciants del Districte i als grups municipals la relació d’immobles que 
quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial (indicant quin 
negoci inclouen i on estan situats), l’increment del valor cadastral que tindran 
aquests immobles i l’augment que es produirà en el rebut d’IBI d’aquests 
immobles. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que durant l’època d’estiu, en la qual augmenta l’ús intensiu de l’espai públic, 
augmenten les temperatures i s’intensifiquen les males olors al carrer, 
s’augmenti el servei del baldeig d’aigua de carrers i places, especialment en 
aquells llocs del Districte que tenim detectades més deficiències, per part dels 
efectius de neteja de la ciutat de Barcelona.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte augmenti les actuacions de neteja en els carrers 
interiors del Poble-sec, especialment en la part dels Jardins de les Hortes de 
Sant Bertran, i en carrers com Lafont, Piquer, Vilà i Vilà o Nou de la Rambla, 
llocs a on s’ha incrementat la brutícia en els últims quatre mesos. Dita actuació 
haurà d’incloure una major freqüència en la neteja dels contenidors, 
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especialment els destinats a rebuig i orgànica, sobre tot en la zona del carrer 
Vilà i Vilà, entre Fontrodona i Nou de la Rambla.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que s’inclogui dins d’aquest mandat municipal la realització de l’arranjament 
d’almenys un d’aquests carrers (Piquer, Mata i Lafont) i si no és possible que 
es facin algunes intervencions de millora. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es continuï millorant les comunicacions, senyalitzacions, arranjaments, 
il·luminació i seguretat per tal d’acostar la muntanya de Montjuïc als barris del 
Poble-sec, Font de la Guatlla i la Marina, detallant les actuacions a realitzar 
properament o en futur i explicant les ja fetes.  
 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 
 
Dos anys i mig després, en quin estat de compliment està cada centre del 
Districte de Sants-Montjuïc analitzat al document “Pla Director de conservació i 
millora dels centres escolars públics 2015-2020”. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Quines són les mesures urgents i immediates que pensa emprendre 
l’Ajuntament de Barcelona per tal de donar compliment a les reclamacions del 
Síndic de Greuges de Catalunya en relació a la Rambla de Sants, per tal de 
protegir i garantir la intimitat i la seguretat d’un grup de veïns que tenen el vial 
elevat a tocar de la seva terrassa? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Quines accions te previstes realitzar el Govern del Districte respecte a la venda 
ambulant irregular als carrers del barri de la Marina, tenint en compte les 
característiques específiques d’aquesta venda respecte a altres zones de 
Barcelona? 
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-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
De quina manera es tindran en compte els barris del voltant de la muntanya 
(Poble-sec, Font de la Guatlla, la Marina) perquè participin directament en la 
definició dels usos i en l’elaboració del pla directiu de la muntanya de Montjuïc? 

 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Quina informació té el Districte sobre el forat que va aparèixer durant 
l’enderrocament de l’edifici del carrer Vallespir, 88, i que es va tornar a tapar, 
atès que segons la Carta Arqueològica Municipal en aquesta zona hi consta el 
refugi número 76?  

 
 
E). Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata. 
 
Que en quin estat es troba el compliment de la proposició/declaració del 
GMDDemòcrata aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc de 2 de març de 2017: 
 
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.  
 
-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’11 de 
maig de 2017: 
 
Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona instar al Departament de Benestar Social i Família a establir un 
calendari d’execució de la residència de gent gran de la Marina als terrenys del 
carrer Energia. 
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F). Declaracions institucionals. 

 
- Declaració Institucional pels drets de les persones LGTBI. 
- Declaració Institucional de garantia al dret de l’habitatge.  

 
Barcelona, 29 de juny de 2017. 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


