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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 8 d’octubre de 
2015, 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 l’1 
d’octubre de 2015 serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió extraordinària de 29 de juliol de 
2015. 
 
 
B ) Part informativa :  
 
1. Despatx d’ ofici 
2. Informe del Regidor. 
 

C ) Part decisòria.   

 

C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern 
 
1. INFORMAR l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic d’ordenació del 
subsòl per a la ubicació d’un dipòsit a la cruïlla del passeig Olímpic i el passeig 
del Migdia, a la muntanya de Montjuïc, promogut per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  
 
2. INFORMAR l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic i de Millora 
Urbana per a la regulació de l’equipament situat al bloc 7 de Can Batlló, per 
ubicar la nova seu de l’Escola Mitjans Audiovisuals (EMAV), d’iniciativa 
municipal (BIM/SA). 
 
3. CREAR, de conformitat amb allò previst a l’art. 48 de les Normes 
reguladores del Funcionament dels Districtes i l’art. 49 k) del Reglament Intern 
d’organització i funcionament del Districte, els Consells Sectorials de: Mobilitat 
Infraestructura del Transport Públic al Districte; Participació Ciutadana; 
Habitatge; Medi Ambient i Salut; Educació; Memòria Històrica; Joventut; 
Convivència; Gènere i LGTBI.¸ ASSIGNAR les seves respectives finalitats; 
ESTABLIR la seva composició bàsica; ;  i ESTABLIR que hauran d’elaborar el 
seu Reglament intern de funcionament i sotmetre’l a l’aprovació del Consell de 
Districte. 
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D) Part d’impuls i control: 
 
 D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CiU : 
Que el Consell del Districte de Sants-Montjuïc acordi:  
 
1. Expressar la satisfacció pel desenvolupament pacífic i democràtic de la 
jornada electoral del passat diumenge 27 de setembre; tot celebrant 
l’assoliment d’una participació mai vista en unes eleccions catalanes que 
legitima el seu resultat.  
2. Manifestar el Suport i la lleialtat institucional d’aquest Consell Plenari de 
Sants-Montjuïc amb el nou Parlament de Catalunya. 
3. Manifestar el Suport i la lleialtat institucional d’aquest Consell Plenari de 
Sants-Montjuïc amb el nou Govern de la Generalitat de Catalunya que es 
constitueixi. 
4. Recolzar totes aquelles iniciatives, resolucions i acords que s’adoptin en 
ambdues institucions i que tinguin coma voluntat fer efectiu el mandat 
democràtic expressat el passat 27 de setembre: Fer de Catalunya un Estat 
independent de ple dret. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
Que el Consell del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al Govern del 
Districte a impulsar de forma urgent les següents mesures, moltes d’elles 
previstes al PIM:  
1. Accelerar projecte Ludoteca Font de la Guatlla. 
2. Accelerar les Obres a “Lleialtat Santsenca”. 
3. Activar projecte i Obres edifici Orfeó Sants. 
4. Realitzar arranjaments pendents carrers Poble Sec (Rades, 
Concòrdia…) 
5. Acondicionaments a Cant Batlló. 
6. Actuació d’urgència per aturar degradació del Palau de la Premsa 
(Poble-sec). 
7. Acondicionar la Masia Can Cervera a la Font de la Guatlla per biblioteca. 
8. Acondicionar els Jardins de Can Mantega. 
9. Accelerar projecte de reurbanització carrers de Plus Ultra de la Marina 
del Port.  
10. Accelerar l’adquisició per usdefruit veïns (magatzem comissió Festes La 
Farga) peça interior al carrer Rossend Arús.  
11. Finançar/construir el Projecte Esportiu Camp de la Magòria.  
12. Finançar/construir la Remodelació de la plaça de l’Olivereta. 
13. Acondicionar els voltants de l’Estació de Sants/Estació autobusos. 
14. Finançar posada en servei, coma mínim, l’Estació de metro del carrer 
Foc. 
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 
Instar al govern del Districte a dur a terme les accions necessàries per tal de 
respectar la voluntat de les entitats i veïns i recuperar el projecte inicial del 
Poliesportiu del carrer Energia, consensuat amb totes les parts implicades i 
revisi el projecte. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C’s: 
Que s’acordi requerir al Govern del Districte no tan sols que es mantingui la 
il·luminació nadalenca durant el període de temps sinó que s’ampliï la 
decoració en tot el Districte. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de Barcelona 
instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
a licitar el més aviat possible l’adaptació complerta de la parada de Metro de 
Plaça de Sants (L-1 i 5) amb els corresponents ascensors tant a la sortida de la 
L-5 (plaça de Sants) com a la sortida de la L-1 (carrer de Sants), així com de 
l’intercanviador que uneix aquestes dos línies. 
 
 
D) 2. Precs 
 

-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
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. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
Que el govern del Districte aclareixi si té coneixement dels dos establiments 
que s’han obert al c/ Blai i si disposen de llicència i donin explicacions del 
perquè s’han obert fora d’aquest termini, quan el Pla d’usos diu que no es 
poden donar més llicències per locals de pública concurrència fins d’aquí dos 
anys. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
Que es prengui les mesures necessàries per al compliment de l’ordenança 
cívica i garantir el descans per a les veïnes i veïns. (en el parc davant del 
passegi de Montjuïc). 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
Que s’informi des de l’equip de govern del Districte de quines mesures i 
gestions han fet o estant duent a terme per tal de desencallar amb la 
Generalitat el tema de la construcció del nou Camp de Futbol de Magòria, bé 
amb un acord de cessió o de compra. Igualment demanem que es convoqui a 
la major brevetat possible la Comissió de seguiment de Can Batlló per 
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continuar treballant el referent als equipaments previstos al planejament 
urbanístic de Can Batlló-Magòria i dels que no hi ha cap notícia ni calendari 
previst. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
Que s’informi des de l’equip de govern de quines gestions i/o mesures han 
realitzat i estan realitzant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, envers la possibilitat de posar en funcionament dos o tres 
estacions del ramal de la línia 10 de metro, per donar servei als veïns de La 
Marina, als treballadors i les empreses, que haurien d’entrar en funcionament al 
mateix temps que arribi la línia 9 a l’aeroport, que es facin millores al servei de 
la línia 13, la H16, recuperar el 125 els diumenges i festius i que passi alguna 
línia pel carrer Encuny. Igualment demanem la convocatòria urgent de la Taula 
de Mobilitat de La Marina.  
 
 
D) 3.  Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CiU: 
Quan té pensat el nou govern del Districte convocar a tots els grups municipals, 
entitats i veïns del Poble-sec per explicar-los com té previst resoldre les 
al·legacions del Pla d’Usos del Poble-sec i la ordenança de terrasses del carrer 
Blai tot sabent que tant la millora del descans veïnal com l’activitat econòmica 
del barri es mereixen la màxima celeritat? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CiU: 
 
Quins són els motius exactes pels quals la constructora ha abandonat les obres 
(Lleialtat Santsenca)? Què s’ha fet per evitar-ho si se’n tenia coneixement? 
Quin sobrecost suposarà la nova licitació, i per què? Quants mesos es 
retardarà la finalització de les obres que havien d’acabar al primer trimestre del 
2016? Quan es convocarà  la comissió de seguiment  de la Lleialtat Santsenca 
per avaluar l’estat de tot plegat amb les entitats, veïns i grups municipals? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
Preveu el govern d’aquest Districte algun canvi en relació a la finalitat d’usos i 
en el model de la gestió (del centre Cívic de la Lleialtat Santsenca), en els 
terminis d’execució i en el pressupost del projecte ? 
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
Quines han estat les gestions per part del govern del Districte, per tal de trobar 
una solució a la situació del solar del c/ Rossend Arús, núm. 36-38 i c/ Noguera 
Pallaresa, núm. 27 i, que ajudi a garantir i mantenir aquest espai amb l’ús que 
ara es fa?. 
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-Es planteja pel Grup Municipal C’s: 
Quines mesures es pensa prendre per ajudar a aquelles persones que es 
troben sense sostre? (al barri de Poble-sec). 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Quines mesures pensa prendre el govern del Districte per evitar que es 
repeteixi l’acte feixista que s’organitza els darrers dotze d’octubre a la plaça 
Sant Jordi? 
 
E). Declaracions institucionals. 
1. Declaració Institucional de suport a la constitució de la República Catalana.  
2. Declaració Institucional de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega 
i la consellera Rigau, amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N. 
 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


