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PLENARI DEL CONSELL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE JULIOL DE 2021 
 
ACTA 

 

A la Sala de Plens dels Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, amb pantalla central 
de control, el 7 de juliol de 2021, s’hi reuneix el Plenari del Consell de Districte, en 
sessió ordinària, sota la presidència de l’Ima. Sra. Neus Munté Fernández. Hi concorren  
l’Im. Sr. Regidor adscrit: Sr. Jordi Castellana Gamisans, l’Im. Sr. Regidor de Districte 
Marc Serra Solé i les Sres i Srs. Consellers de Districte: Carolina López García, Marina 
Berruezo Palencia, Esther Pérez Sorribas, Xavier Farré Perisé, Ancor Mesa Méndez, 
Jaume Gaixas Querol, Albert Deusedes Perelló, Ma Ángela Boix Junyent, Eudosio 
Gutiérrez García, Maria Isabel Sánchez Loran, Josep Joaquim Pérez Calvo, Lourdes 
Vidrier Torralba, Antonio Lázaro Martínez Carmona, Saoka Kingolo Luzolo, Ling Ling 
Masferrer Lletjós, Georgina Lázaro Fontanet, Neus del Pilar de Haro Jarque, David 
Labrador Gabriel i Alba Gómez Rodríguez , assistits pel secretari, el Sr. Juan Carlos 
Parejo Perogil, que certifica. 
 
La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons 
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19. 
 
El Sr. SECRETARI constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a 
la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal. 
 
La Presidència obre la sessió a les 18:00 hores. 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària de 20 de maig de 2021 del Plenari del 
Consell de Districte, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del 
Consell; i S’APROVA. 
 
Intervé la Sra. Regidora-Presidenta. 
 
B) Part informativa 
 
a) Despatx d'ofici 

 
El Consell se’n assabenta. 
 

b) Mesura de Govern. 
b.1). Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2024. 
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El Consell se’n assabenta 
 

c) Informe del Regidor. 
 
El Consell se’n assabenta. 
 
 
C) Part decisòria / Executiva 
 
a) Propostes d'acord 
 

1. –  (21-CHB-1) EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria per a 
l’adjudicació de 60 habitatges amb protecció oficial en règim general de lloguer 
assequible ubicada a la promoció del carrer Cisó, 47 i 49 i al carrer Portils, 10. 

 
S’ADOPTA per unanimitat, l’acord precedent. 
 

2. –  (21-CHB-2) EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la convocatòria per a 
l’adjudicació de 46 habitatges amb protecció oficial en règim general de lloguer social 
ubicada a la promoció del carrer Cisó, 47 i 49 i al carrer Portils, 10. 

 
S’ADOPTA per unanimitat, l’acord precedent. 
 

3. –  APROVAR la modificació, de conformitat amb allò previst a l’art. 49 de les Normes 
reguladores del Funcionament dels Districtes, de l’art. 49 del Reglament Intern 
d’organització i funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, relatiu al nombre de 
Consells Sectorials, i ESTABLIR que quedarà redactat amb el text següent: “Els Consells 
Sectorials existents al Districte seran els següents: Consell Sectorial de Convivència i 
Seguretat; Consell Sectorial d’Economia, Empresa i Ocupació; Consell Sectorial Urbanisme 
i Emergència Climàtica; Consell Sectorial d’Esports; Consell Sectorial de Cultura; Consell 
Sectorial de Salut; Consell Sectorial de Gent Gran; Consell Sectorial de Persones amb 
Discapacitat; Consell Sectorial de Mobilitat; Consell Sectorial de Drets Socials i Habitatge; 
Consell Sectorial d’Educació; Consell Sectorial de Memòria Democràtica; Consell Sectorial 
de Joventut; Consell Sectorial de Gènere i LGTBI; i tots aquells altres que el Consell de 
Districte consideri convenients”; ESTABLIR la seva composició bàsica d’acord amb allò que 
al respecte es preveu a l’article 48 del Reglament d’ organització i de funcionament intern 
del Districte de Sants–Montjuïc; ESTABLIR que cadascun dels esmentats Consells hauran 
d’elaborar el seu propi Reglament de funcionament intern i sotmetre’l al plenari del 
Consell de Districte per a la seva aprovació, i SOTMETRE aquest acord al Consell Municipal 
per la seva ratificació. 

 
S’ADOPTA per unanimitat, l’acord precedent. 
 
D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 



CP3//21  3/6 

 

 
Que el govern de Districte iniciï un procés participatiu per la millora del Parc de les Tres 
Xemeneies proposant la construcció d'unes pistes de bàsquet i la concreció del seu 
disseny, així com la resta d'usos esportius, veïnals, cívics i d'espais de joc infantil i que 
en el termini de 6 mesos, se'ns transmeti un informe sobre les actuacions que s'han fet 
al respecte. 
 
S’ACORDA APROVAR per unanimitat 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya. 
Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al govern Municipal 
a que en el termini de tres mesos (principis d’octubre) es convoqui una sessió 
monogràfica sobre el projecte Magòria on s’informi del calendari d’actuacions previst, 
de l’adequació del projecte arrel de la proposta realitzada per la Taula d’Esports i de la 
viabilitat d’incloure en el projecte la construcció d’un Parc de Neteja.  
Sol·licitem que abans de la realització de la sessió se’ns aporti la documentació que 
serà objecte d’estudi i treball durant la sessió. 
 
S’ACORDA APROVAR per unanimitat 
 
Del Grup Municipal Ciutadans 
Instem el govern del Districte i ens oportuns per a que s'implementi un Pla d'Actuació 
per a la plena inclusió i accessibilitat dels parcs infantils de Sants-Montjuïc, on es 
contempli: 
- L'actualització dels parcs infantils del Districte. 
- La millora en el manteniment d'aquests parcs infantils. 
- Garantir la plena accessibilitat i inclusió als nostres parcs infantils. 
- La implantació de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC) a 

través de pictogrames o altres als parcs infantils del Districte de Sants-Montjuïc, per 
a així ajudar als nens amb TEA a relacionar-se amb els seus iguals i per a entendre 
millor les formes de joc. 

S’ACORDA APROVAR per unanimitat 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi 
Que el govern de Districte elabori un estudi de quines són les voreres que han 
d'arreglar-se en els diferents barris del districte de Sants-Montjuïc i procedeixi a 
elaborar un calendari d'arranjaments perquè els veïns i veïnes puguin recórrer amb 
seguretat les voreres dels seus barris. 
 
S’ACORDA APROVAR per unanimitat 
 
b) Precs 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 
Que el govern del Districte promocioni, informi  i faci difusió del Servei SAI LGTBI i de 
les Entitats del Centre Municipal de Recursos LGTBI+, a través i en els diferents 
equipaments del Districte. 
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S’ACCEPTA 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 
Que el govern del Districte dugui a terme, en el termini d’un any, les actuacions més 
adients (manteniment, inspeccions funcionals, desinfecció dels sorrals i instal·lació 
d’elements d’ombra) per tal de poder garantir un correcte manteniment i adequació 
de les àrees de joc infantil; a més de valorar-ne i executar la instal·lació de nous parcs 
en els barris més deficitaris del districte de Sants- Montjuïc. 
 
S’ACCEPTA 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya. 
Que se’ns informi de quina és la situació actual del projecte Casa de la Premsa, la 
previsió d’execució (calendari, terminis, redacció de projectes...) i quines han estat les 
gestions que s’han estat desenvolupant en els últims mesos.  
 
S’ACCEPTA 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya. 
Que el govern municipal faci les obres de reparació del mur de les escales dels Jardins 
Laribal i de la barana de la Font del Gat i insti, des del moment en que s'aprovi aquest 
prec, al Consell del Parc de Montjuïc a realitzar una auditoria de tots els elements 
artístics i arquitectònics de la muntanya que figuren en el catàleg patrimonial per tal de 
poder conèixer quin és el seu estat de conservació i realitzar les obres de preservació i 
reparació que siguin necessàries. Sol·licitem que un cop realitzada se’ns lliuri una còpia 
de l’auditoria. 
 
S’ACCEPTA 
 
Del Grup Municipal Ciutadans. 
Que el govern del Districte procedeixi a instal·lar rètols que indiquin l'entrada al 
Poliesportiu de la Marina, ja que hi ha moltes persones que no saben situar aquesta 
entrada al carrer Coure, la qual cosa provoca que nous usuaris o visitants puntuals 
tinguin dificultats per a accedir a la instal·lació. Aquesta situació podria solucionar-se 
amb alguna mena d'indicació que faciliti trobar correctament el lloc d'accés a 
l'equipament. 
 
S’ACCEPTA 
 
Del Grup Municipal Ciutadans. 
Que el govern del Districte, a través de Parcs i Jardins, procedeixi a arreglar 
l'esfondrament produït per una tempesta al novembre de 2018 als jardins de Laribal, 
situats en Montjuïc. Seria urgent solucionar la incidència ocorreguda en la part més 
pròxima a les Escales del Generalife d'aquests jardins, ja que els enderrocs i pedres 
continuen estant en el mateix lloc, malgrat les queixes dels veïns, i després de tant de 
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temps solament s'ha aconseguit que l'Ajuntament col·loqui una reixa metàl·lica, 
mesura totalment insuficient. 
 
S’ACCEPTA 
 
 
c) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi. 
Quin cost tindran els nous mòduls de terrasses per a aquells restauradors que vulguin 
mantenir les terrasses en la calçada? Com es garantirà que els qui tenen terrasses a 
data d’avui en calçada i decideixin fer la inversió que es demanda continuïn tenint la 
llicència en els anys consecutius a la inversió? Quina subvenció es donarà als qui 
decideixin comprar aquests mòduls?. 

Formulada per la Consellera del GMBxCanvi, Sra. Alba Gómez Rodriguez. 

Resposta de la Consellera del GMPSC, Sra. Ma Ángela Boix Junyent 

 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi. 
Quan s'implementarà el "porta a porta" a Sants-Montjuïc? Quins canvis es realitzaran 
respecte al sistema de recollida implementat en Sant Andreu per a evitar els problemes 
que s'han identificat en aquesta prova pilot?. 
 
Formulada per la Consellera del GMBxCanvi, Sra. Alba Gómez Rodriguez. 

Resposta del Conseller del GMBComú, Sr. Jaume Gaixas Querol 

 
d) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana Catalunya. 
Que s’informi de l’estat d’execució, de la proposició-declaració de Grup Municipal ERC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc  de 16 de 
desembre de 2019: 
 
El Districte de Sants-Montjuïc es compromet, en coordinació amb el Districte de les 
Corts, a treballar conjuntament amb l’Eix Comercial Sants-Les Corts en la visualització 
dels comerços associats aquest, estudiant i implementant en el termini de sis mesos els 
projectes que l’eix comercial pugui proposar, destacant el caràcter de comerç de 
proximitat i la garantia als usuaris que aquesta pertinença implica, així com tots aquells 
que en el propi sentit es plantegin en el futur. 
 

Formulada pel Conseller del GMERC, Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona. 

Resposta del Conseller del GMBComú, Sr. Jaume Gaixas Querol 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20:55 
hores. 
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