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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 1 de març de 
2018, a les  18.30 hores, a la sessió ordinària  del ple del Consell del Districte, 
que tindrà lloc al Saló de Plens 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 20 de 
febrer de 2018, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 4 de desembre de 
2017. 
 
 
B ) Part informativa :  
 
1. Despatx d’ ofici. 
 
2. Mesures de govern. 

2.1. La Marina: el dret a l’energia.  
2.2. El Paral·lel dels barris.  
 

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 Puntual del PGM per ajustar les determinacions 
urbanístiques i d’ordenació de la Subzona 22AL, a la Zona Franca de 
Barcelona, d’iniciativa municipal. 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla 
Especial integral per a la implantació d’un hotel al carrer Alts Forns 40, 
promogut per Immobiliària La Campana, S.A. 

3. APROVAR I ACORDAR ELEVAR  la proposta de candidats a la Medalla 
d’Honor de Barcelona de 2018, 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 D emòcrata: 
 
Avaluar des del districte de Sants-Montjuïc de forma coordinada amb l’ICUB, 
l’IMEB, l’àrea d’Ecologia Urbana i Barcelona Activa aquests 5 anys de “Murs 
Lliures” per tal d’estudiar la possibilitat d’aprofundir en les oportunitats de 
millora del projecte en els camps del civisme i la promoció econòmica i cultural 
de la ciutat per a persones que s’apropin a la iniciativa de “Murs Lliures”. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal E RC: 
 
Que el govern municipal integri el dipòsit d’aigua trobat al carrer Diputació 
cantonada amb el carrer de la Creu Coberta en el projecte d’urbanització de la 
zona, marqui un calendari per la seva museïtzació per tal que sigui visible des 
de l’espai públic i s’expliqui el seu valor patrimonial i històric per al barri 
d’Hostafrancs.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal P SC: 
 
Instar al Govern del Districte a que posi un calendari, inicií al projecte del nou 
equipament i convoqui a les entitats, veïns i veïnes i als grups municipals del 
barri de Poble-sec per decidir com ha de ser el nou Equipament de La Satalia.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C s: 
 
Instem al Govern del Districte a presentar en el pròxim Ple de Sants-Montjuïc 
un informe amb les mesures específiques que van a realitzar respecte als 
assentaments irregulars a la Muntanya de Montjuïc que inclogui el compromís 
de fer reunions trimestrals amb els diferents grups municipals per analitzar les 
accions fetes fins el moment i les noves accions per ajudar a les persones 
sense sostre.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C UP: 
 
Que s’ampliï el termini del procés participatiu (per als equipaments de Poble-
sec) amb l’objectiu de:  
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1. Poder recollir les valoracions tècniques de recuperació d’equipaments i 
edificis tipificats com a tal que es troben en desús actualment.  
2. Poder debatre més profundament el projecte de l’equipament de la 
Satalia. 
3. Poder aprofundir en equipaments per a gent gran i depenent.  
4. Arribar a un consens real amb les veïnades al voltant de les necessitats i 
urgències per trobar la manera de donar-hi resposta. 
5. No donar per tancat el procés participatiu fins assolir els objectius 
anteriors. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal P P:  
 
Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona la necessitat d’incrementar de manera immediata els recursos 
econòmics destinats al manteniment, conservació i millora de les 
infraestructures del Cementiri de Montjuïc. 
 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que s’estudiï amb TMB tant el desviament de l’autobús número 23 a dins del 
barri de Can Clos, així com la realització d’una nova parada del 13 agafant un 
tros de l’hort urbà, tal i com demana l’associació de veïns de Can Clos, per tal 
de millorar el servei del transport públic al barri.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc faci una proposta de remodelació d’aquest 
espai (passatge de Cant Tunis) de forma conjunta amb tots els actors implicats 
que permeti augmentar la seguretat de la gent que en fa serveis. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte faci una intervenció contingent que permeti dotar 
l’espai (Casa de Premsa) dels serveis mínims esmentats, i altres que es 
consideri, de manera immediata. 
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-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Que el govern actuï sobre totes les qüestions exposades (sobre els grafits als 
barris del Districte), insti urgentment al servei de neteja per eliminar totes les 
pintades, a la vegada que s’intensifiquin les actuacions pertinents de 
dinamització i/o vigilància a l’espai públic i l’aplicació de les mesures 
necessàries per garantir la convivència a l’espai públic, sobretot a hores d’oci 
nocturn. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instem al govern del Districte de Sants-Montjuïc que convoqui a la Taula 
d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i els diferents grups polítics amb 
representació al Districte, no amb un disseny ja tancat, sinó per definir el 
disseny, els usos i equipaments del futur espai Magòria, per tal de que es faci 
tenint en compte el que la taula d’Esports ja ha dit en nombroses ocasions i que 
aquesta pugui aportar solucions que puguin ser útils.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que durant un període de temps a determinar, l’Ajuntament netegi els “grafitis” 
o grafits del Parc de les 3 Xemeneies, siguin o no ofensius, i es faci un control 
exhaustiu de l’àmbit per tal de reeducar als usuaris del Parc i permetre només 
les pintades al mur que històricament s’ha fet servir per a aquest ús.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Un cop ja valorats per TMB el funcionament de les línies V5, 91 i 115, s’hi 
incorpori de manera immediata un segon autobús a la línia 91 i es compleixi 
l’acord del passat 20 de maig del 2017 al que es va comprometre TMB i el 
Districte de Sants- Montjuïc per millorar el recorregut i les freqüències de la 
línia 91. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que s’elabori un informe que detalli els litigis iniciats o reclamacions prèvies 
que afectin al Districte de Sants-Montjuïc derivats d’expedients, llicències 
d’activitat econòmica i d’obres, concessions per a prestacions de serveis i 
moratòries en l’actual mandat municipal i altres, indicant l’estat, el procediment, 
la resolució judicial i les conseqüències econòmiques des de l’any 2015, així 
com donar compte a aquest Consell Plenari. 
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D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Quin és el temps mig d’espera per a un habitatge d’emergència social al 
Districte de Sants-Montjuïc? I quina és la previsió per a reduir al màxim aquest 
temps d’espera? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Quin número de policies municipals tenim adscrits al districte de Sants-
Montjuïc, en quins criteris es basa l’Ajuntament de Barcelona per decidir quants 
policies repartir per cada un dels districtes de la ciutat, i un cop distribuïts els 
agents en el Districte de Sants-Montjuïc, quins són els criteris per decidir el 
tipus d’operativa, presència en els carrers, etc.? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Davant de la situació d’exclusió sanitària que es dóna a la ciutat des de fa anys 
i la voluntat explicitada tant des del govern de la Generalitat com per part 
d’aquest mateix consistori en format de normatives pròpies per blinda la sanitat 
universal: està disposat el govern del Districte a garantir mitjançant mesures de 
difusió i acompanyament el coneixement del procediment de l’informe de 
Coneixement de Residència al Municipi? Implementarà mesures perquè els 
serveis socials desbordats del Districte puguin fer el degut seguiment de les 
peticions i garantir més resolucions positives vinculades al compliment dels 
requisits? Instarà a la Casa Gran que prengui compromís i accions per tal de 
fer això mateix a nivell de ciutat? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP. 
 
Està disposat el govern del Districte a vetllar pel compliment, al manco, del plec 
vigent de condicions així com de les normes fonamentals de salubritat a la 
residència Mossèn Vidal? O romandrà la gent gran d’aquesta residència, els 
familiars dels quals ens han transmès la seva preocupació, en permanent 
situació de vulneració fins que l’estat espanyol decideixi canviar el seu model 
de gestió del conflicte social i nacional amb el país.  
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D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de gru p o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata. 
 
Que s’informi de quins passos ha fet el Districte de Sants-Montjuïc per poder 
posar en marxa la formació referida a la proposició/declaració del 
GMDemòcrata aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc el 6 de juliol del 2017: 
 
 

Que el Districte de Sants-Montjuïc formi durant el proper any 2018 les 
entitats esportives dels nostres barris per tal d’estar ben preparades per 
a optar a la gestió cívica i individualitzada dels equipaments esportius. I 
que les bases del concurs per a la gestió cívica individualitzada dels 
equipaments esportius es deixin preparades abans del maig del 2019, 
sense allargar l’actual gestió conjunta a més d’un any de la seva actual 
finalització, sempre que es donin les condicions i voluntat per part de les 
entitats i clubs, un cop feta la formació per part del Districte durant l’any 
2018. 

 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC. 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDERC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 3 de 
març de 2016: 
 
Endegar les actuacions pertinents per determinar la viabilitat tècnica i 
pressupostària d’una proposta de Fira Cultural al carrer de Sants-Montjuïc la 
qual hauria de posar en valor a l’espai públic totes les expressions culturals i 
artístiques que avui genera el nostre teixit associatiu i ciutadà als nostres barris. 
Així com les accions per tal de disposar d’un projecte d’esborrany, en el termini 
més curt possible, que en determini el seu possible format i calendaris 
possibles. 
 
-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 4 de 
desembre de 2017: 
 

Que s’incrementin les mesures de prevenció i control de les conductes 
i/o actes incíviques/incívics que s’estan produint a les places Joan 
Corrades, Herrenni, Vidriera, Ramon Aramon, al solar del carrer Cap de 
Guaita, al Parc de l’Espanya Industrial i a d’altres del barri d’Hostafrancs 
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amb més presència d’equips tècnics, mediació, de guàrdia 
urbana/mossos així com dels equips de neteja i manteniment.  
 
Que es continuï treballant aquestes problemàtiques i d’altres a la 
Comissió de Seguiment del Consell de barri d’Hostafrancs per continuar 
dissenyant accions de dinamització i altres per afavorir millors 
comportaments a aquests espais. 

 
 
 
Barcelona, 20 de febrer de 2018. 
 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


