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PLENARI DEL CONSELL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE MARÇ DE 2022. 
 
ACTA 

 

A la Sala de Plens dels Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, amb pantalla central 
de control, el 10 de març de 2022, s’hi reuneix el Plenari del Consell de Districte, en 
sessió ordinària, sota la presidència de l’Ima. Sra. Neus Munté Fernández. Hi concorren 
Im. Sr. Regidor adscrit: Jordi Castellana Gamisans, l’Im. Sr. Regidor de Districte Marc 
Serra Solé i les Sres i Srs. Consellers de Districte: Marina Berruezo Palencia; Carolina 
López García, 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 Miguel Martínez Velasco, assistits pel secretari, el Sr. Juan Carlos Parejo 
Perogil, que certifica. 
 
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 14 de desembre 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. 

 
a) Informes: 
b.1) Relatiu a la mesura de govern del pla de xoc i mesures post-Covit-19 per el 

comerç, mercats i restauració del Districte de Sants-Montjuïc.  

 
El Consell se’n assabenta. 
 

b.2) Informe del Regidor. 
 
El Consell se’n assabenta. 
 
C) Part decisòria / Executiva 
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a) Propostes d'acord 
 

1. –  (21PL16874) EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la modificació del 

Pla Especial Urbanístic per l'establiment de la titularitat pública i ajust de l'ordenació de 

l'equipament situat als carrers Papin 21-23 i 25 i Miquel Àngel 54 i 56; promogut per 

l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. 

 

S’ADOPTA amb els vots a favor dels GMDBeC, GMDPSC i GMDValents, els vots en 

contra del GMDJxCat i l’abstenció dels GMDER i GMDCs, l’acord precedent. 

 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 

Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
El Consell del districte de Sants- Montjuïc acorda instar al govern a iniciar un Pla de 
Prevenció Contra els Incendis en el què es contempli, com a mínim, les següents 
actuacions: 
PRIMER- Complementar les accions de difusió de la campanya de xerrades de 
prevenció d’incendis domèstics “Millor prevenir que apagar” dels Bombers de 
Barcelona mitjançant la distribució i embustiada dels tríptics informatius a totes les 
llars del districte.  
SEGON- Incrementar la periodicitat de les sessions informatives al llarg de l’any, fent 
especial èmfasi a l’època prèvia a l’hivern i que aquestes siguin gravades i transmeses 
en directa a través de tots els mitjans de comunicació dels que disposa districte.  
TERCER- Instensificar les inspeccions d’aquells locals que puguin presentar un risc 
d’esfondrament, salubritat i/o de inseguretat i que es prenguin les mesures necessàries 
per tal de garantir la seguretat del veïnat.  
QUART- Que un cop presentat l’esmentat informe sol·licitat pel grup municipal d’ERC 
Barcelona, es procedeixi a convocar el Consell Sectorial de Seguretat i Prevenció per a 
tractar exclusivament aquelles que afecten directament al districte de Sants- Montjuïc. 
 

S’ACORDA APROVAR per unanimitat. 

 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya. 

 
Que el govern del districte presenti en una sessió monogràfica sobre el complex de Can 
Batlló la previsió de calendari de les actuacions previstes en el complex de Can Batlló 
(rehabilitacions, construcció de nou edificis...). Sol·licitem que en la mateixa sessió es 
faci una exposició de quines han estat les obres i la inversió que l’Ajuntament ha fet 
des de la signatura del conveni de cessió d’espais. 
 

S’ACORDA APROVAR per unanimitat. 
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Del Grup Municipal Ciutadans 

 

Instem al Govern del Districte a parlar amb les escoles de música ja existents a Sants-
Montjuïc, les quals ja presten un magnífic servei als veïns (col·laborant amb 
les Administracions Públiques perquè així sigui), i escoltar el seu punt de vista, per a 
poder plantejar-se realitzar un centre de creació i recerca que unís les arts i la 
tecnologia en l'edifici situat entre els carrers Miquel Àngel i Papin, que seria molt 
necessari per a la ciutat de Barcelona i que generaria amplis consensos. 
 

S’ACORDA APROVAR per unanimitat. 

 

Del Grup Municipal Valents. 

 

1. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) del Districte de Sants-Montjuïc un punt d’atenció especialitzat per a atendre a 
petits propietaris i veïns que sofreixen els problemes de l’okupació il·legal d’immobles, 
especialment les que són de caràcter delinqüencial.  
2. Iniciar els treballs necessaris per a que l’aplicació mòbil “Barcelona a la Butxaca” 
incorpori un apartat que permeti als propietaris i veïns afectats per les okupacions, 
denunciar i informar ràpidament als cossos policials davant possibles intents de noves 
okupacions amb la finalitat de desallotjar de manera imminent i evitar l’okupació 
prolongada de l’immoble, i a serveis socials per tal de cercar una alternativa 
habitacional per les persones okupants i que presentin risc de vulnerabilitat.  
3. Elaborar un cens de pisos i locals okupats il·legalment i que generen problemes de 
convivència o són de caràcter delinqüencial en el Districte de Sants-Montjuïc, que 
s’actualitzi trimestralment, per a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions.  
4. Instar a la Mesa d'Emergència Residencial a incrementar el lliurament dels 
habitatges a les persones en risc d'exclusió social 
 

S’ACORDA NO APROVAR amb els vots a favor dels GMJxCat, GMDCs i GMDValents i els 

vots en contra dels GMDBeC, GMDPSC i GMDERC. 

 

 
b) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

Que el govern del districte es comprometi a entregar en el termini de 15 dies la còpia 
dels convenis i acords signats amb les diverses administracions, entitats i la Fira, sobre 
la futura transformació presentada pel Govern del districte en les diverses sessions del 
projecte "Repensem l'espai Firal de Montjuïc". 
 

S’ACCEPTA 

 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya. 

 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc entregui per escrit un informe on detalli:  
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• Quins dels 350 punts de neteja corresponen al Districte.  

• Quants contenidors hi ha actualment al Districte i quants contenidors nous es 

preveuen incorporar.  

• Quina és la previsió d’implantació del pla de millora de recollida selectiva al Districte 

de Sants-Montjuïc.  

• Quantes dotacions d’escombraires disposarà el Districte de Sants-Montjuïc de forma 

permanent.  

• Quin és el pla de millora i manteniment de les zones verdes del Districte.  

• Les campanyes de sensibilització respecte al manteniment i neteja del Districte.  

 

S’ACCEPTA 

 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya. 

 
Sol·licitem com a grup municipal tenir accés a l’expedient de la llicència d’obres de 
l’edifici situat al Carrer dels Comtes de Bell-Lloc, 74. 
 

S’ACCEPTA 

 

Del Grup Municipal Ciutadans. 

 

Que el Govern del Districte procedeixi a instar l'Administració corresponent propietària 
de l'antiga oficina de la Tresoreria de Seguretat Social situada en Avinguda Paral·lel, 
núm. 149, perquè els cedeixi aquest espai i així poder fer algun equipament municipal 
tan necessari per al Poble-sec, o almenys que aquesta Administració recuperi aquest 
lloc per a realitzar alguna activitat que eviti la degradació d'aquesta antiga oficina, tal 
com sol·liciten els veïns i entitats del barri. 
 

S’ACCEPTA 

 
Del Grup Municipal Ciutadans. 

 

Que el Govern del Districte plantegi a l'Ajuntament de Barcelona poder fer un permís 
especial i específic perquè els vehicles que fan el trajecte de Mercabarna als mercats 
municipals puguin circular per la ciutat sense problemes, malgrat la nova regulació de 
mobilitat, ja que adquirir vehicles nous seria una inversió molt costosa que moltes de 
les persones afectades no podrien assumir, a causa del limitat ús que fan d'aquests 
camions o furgonetes en els mercats. 
 

S’ACCEPTA 

 
Del Grup Municipal Valents. 

 

Realitzar un pla especial de reforç de neteja i manteniment de l’espai natural, en 
especial l’atenció a la poda de l’arbrat i neteja dels embornals. El pla tindrà per objectiu 



CP1//22  5/5 

 

millorar la qualitat de la neteja dels carrers i oferir un correcte manteniment dels 
carrers, parcs i les zones verdes.  
 

S’ACCEPTA 

 
c) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
Com preveu el Govern del districte incorporar les iniciatives d’ERC Sants- Montjuïc que 
han estat acceptades dins de la proposta de talls de trànsit de la muntanya de Montjuïc 
implementada el passat 7 de març d'enguany?  
 
Formulada pel Conseller del GMDERC, Sra. Lourdes Vidrier Torralba. 

Resposta del Regidor del Districte, Im. Sr. Marc Serra Solé 

 

Del Grup Municipal Valents. 

 

Quants narcolocals hi ha comptabilitzats al districte de Sants-Montjuïc durant l’últim 
any i quines accions es fan per part de l’Ajuntament?. 
 

Formulada pel Conseller del GMDValents, Sr. Miguel Martínez Velasco. 

Resposta del Conseller del GMDBeC, Sr. Jaume Gaixas Querol. 

 
d) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya. 

 

Que s’informi de l’estat d’execució, de la proposició de Grup Municipal de JxCat 

aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 14 de 

desembre de 2021: 

Que el govern del districte presenti al proper Plenari del Consell de Districte un pla 
d’actuació on es s’especifiqui un calendari de les actuacions a realitzar (expropiació, 
reallotjament i construcció nou edifici). 

Formulada per la Consellera del GMDJxCat, Sra. Georgina Lázaro Fontanet. 

Resposta de la Consellera del GMDBeC, Sra. Carolina López Garcia. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20:45 hores. 
 


