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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 11 de maig 
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 4 de 
maig de 2017, serà el següent: 
 
PRÈVIA 
 
Presa de possessió del càrrec de la consellera de Districte, senyora Josefina 
Macias Boada.  
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 2 de març de 2017. 
 
 
B ) Part informativa :  
 
1. Despatx d’ ofici 
 
2. Mesures de govern 

2.1. La millora de les relacions de proximitat a l’espai públic. 

 

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 de la 

Modificació del Pla General Metropolità en tres peces discontinues de la 

Zona Franca, del Districte de Sants-Montjuïc, per a l’emplaçament de 

l’equipament penitenciari a Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Reglament 

de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

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

d’Honor de Barcelona de 2017, 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 Demòcrata: 
 
Que s’iniciï abans de l’estiu el procés participatiu per a finalitzar el PERI 
d’Hostafrancs amb la obertura del carrer Diputació. En que quedi clar el 
calendari d’execució (incloses les desafectacions que calgui dur a terme, els 
possibles equipaments i habitatges, i la urbanització peatonal del nou espai del 
carrer Diputació) juntament amb el pressupost aproximat per a dur-ho a terme.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
Realitzar, en el termini del 2017, un informe sobre la viabilitat tècnica per 
abordar el disseny i el projecte del que voldríem que fos la futura Rambla o 
Plaça Major d’Hostafrancs.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte elabori en el termini de tres mesos un estudi 
integral del tram de la Rambla de Badal delimitat pel carrer de Sants i l’espai 
conegut com “vías del tren”, amb l’objecte d’identificar tant a nivell urbanístic 
com de mobilitat les carències d’aquest espai, especialment l’absència de zona 
verda, renovació del mobiliari urbà, delimitació d’estacionament de motos i 
circulació de transport públic. Un cop estigui confeccionat el mateix, es realitzin 
sessions informatives als veïns i entitats afectades per tal que puguin conèixer 
l’esmentat estudi i aportar els seus suggeriments, i en base al mateix realitzar 
un projecte de reforma.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de Barcelona 
instar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es requereixi a la 
UTE que gestiona la residència Mossèn Vidal per tal que reposi el personal que 
hi ha reduït unilateralment, i que solucioni la resta de deficiències denunciades 
por les famílies davant el Departament i el Síndic de Greuges 
 
-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 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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D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc vetlli perquè es mantinguin i recuperin tots 
els elements marcats en la protecció patrimonial de les naus de la Velera i 
garanteixi que la retirada dels sostres d’uralita es faci amb els procediments 
establerts.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que s’actualitzi el mapa de solars municipals buits en espera d’actuació del 
Districte, per destinar-los a l’ús comunitari que s’acordi en procés participatiu, 
fins que s’iniciïn els projectes pels quals estan destinats.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte, conjuntament amb les federacions de segon nivell 
presents al nostre territori, impulsi i lideri la creació d’un contenidor digital o 
bossa virtual de lloguer destinat a detectar necessitats i acompanyar les entitats 
en la recerca d’espais propis al mercat o compartir els ja existents.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte es coordini amb la Regidoria d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat i TMB per saber allò que succeeix amb la línia 32 de l’autobús que 
inicia el seu recorregut des de l’Estació de Sants, ja que hi ha molts veïns que 
ens indiquen que de 8 a 9 del matí es produeixen unes llargues i excessives 
cues a la parada ubicada a la pròpia estació. Al mateix temps sol·licitem que 
s’insti a TMB a que es compleixin les freqüències en aquesta franja horària, tal i 
com ells mateixos indican públicament (6 minuts), i no passi com fins ara, on la 
freqüència dels autobusos de la línia 32 es d’uns 15 minuts, provocant el 
col·lapse de la parada. Instem al Govern del Districte a que ens informi en el 
proper Ple de les gestions realitzades, esperant la resolució dels esmentats 
problemes.  
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que s’expliqui en quin moment ens trobem i que es convoqui tan bon punt es 
pugui la Comissió seguiment/reunió referent als equipaments esportius de 
Magòria per tal de concretar ubicacions, volumetries, projecte, pressupost per 
aquest mandat i calendari de realització. 
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D) 3.  Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 
 
Quines actuacions està fent el govern del Districte per tal d’aturar el creixement 
de TOP Manta a l’Avinguda Maria Cristina? Es durà a terme alguna campanya 
de conscienciació per al turisme perquè no comprin de forma il·legal? 
L’Ajuntament ha fet algun estudi sobre l’impacte econòmic del TOP Manta per 
als petits establiments de les zones on aquest fenomen existeix? Per què 
l’Ajuntament sembla protegir una pràctica que representa una competència 
deslleial per als petits establiments? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Quines accions (descripció i planificació) tenen previstes realitzar des del 
Govern del Districte respecte a Can Vies? 
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Quins són els resultats de l’estudi de la qualitat de l’aire a la Marina, fets des de 
la Unitat Mòbil instal·lada al carrer Cisell per l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona? Es té pensat posar aquesta unitat mòbil en algun altre lloc de la 
Marina? 

 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Per què es va situar el sonòmetre del carrer Blai en un dels pocs llocs sense 
terrasses, davant d’una farmàcia, i per què ara l’han retirat? L’han posat en 
algun altre lloc per realitzar lectures més adequades? On es poden consultar 
les dades "crues" de les lectures que s’han fet fins ara, perquè el veïnat les 
pugui analitzar? Per quina raó la classificació residencial (és a dir, A4) 
d’aquesta zona en el mapa de capacitat acústica de Barcelona es va canviar a 
B2 (és a dir de predomini d'usos terciaris, que permet uns límits de 
contaminació més elevats)? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Quin és el capteniment de l’equip de Govern del districte respecte a aquestes 
problemàtiques i quines mesures està duent a terme o té previst implementar 
per abordar els furts/robatoris, les pintades als comerços i les plagues de rates 
al barri del Poble-sec? 
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E). Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata. 
 
Que s’informi en quin estat es troba el compliment de la proposició/declaració 
del GMDCiU aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc de 2 de desembre de 2015: 
 
Incloure en el proper Pla d’Actuació del Districte (PAD) i en el Pla d’inversions 
Municipal (PIM) la compra de sòl al barri de Font de la Guatlla per part del 
Districte de Sants-Montjuïc, edificat o no, per a fer equipament i -en cas que no 
hi hagi sòl disponible per a equipament, plantejar un canvi d’ús urbanístic per a 
fer-ho possible en el present mandat. 
 
-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 de 2 de 
març del 2017: 
 
Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda instar a l’Ajuntament de 
Barcelona i a l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al 
manteniment de la línia 91 d’autobús, millorant freqüències, complint els 
horaris, donant serveis diumenges i festius, estudiant modificació del recorregut 
per connectar amb plaça Espanya, Font de la Guatlla i/o cercant alternatives 
reals a la seva eliminació que garanteixin l’accés dels veïns de la Bordeta al 
CAP Manso i al centre de Barcelona. 
 
 
 
Barcelona, 4 de maig de 2017. 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


