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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 4 d’octubre 
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 25 de 
setembre de 2018, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de les anteriors sessions extraordinària i ordinària de 
5 de juliol de 2018. 
 
 
B ) Part informativa :  
 

1. Despatx d’ ofici. 
 
 

2. 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 a l’ajust del Pla de la Marina del Prat 
Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal. 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla 
Especial d’Infraestructures de La Marina del Prat Vermell, d’iniciativa 
municipal. 
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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 el govern del Districte insti al govern de la Ciutat a pressupostar per a l’any 
2019 les partides necessàries per a licitar la tercera fase del col·lector del 
Paral·lel i així començar a executar-lo l’any que ve. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc assumeixi el lideratge decidit i 
sense dilacions davant el Govern de la ciutat i TMB, per l’impuls d’aquesta nova 
línia de bus (connexió entre la Marina i el font marítim de la ciutat), per tal de 
que sigui una realitat el més aviat possible. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 
 
Instar a la Regidora del Districte a que entregui als grups polítics, en el termini 
d’un mes, un informe on es reflecteixi clarament aquelles proposicions que han 
estat aprovades i s’han dut a terme, les que queden pendents de fer i el motiu 
per el que no s’han fet, i quina previsió hi ha de les pendents per la seva 
execució. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
Primer. Que el Govern del Districte realitzi un estudi en els propers tres mesos 
per l’adaptació dels parcs i fer-los inclusius per els nens amb diversitat 
funcional, amb el seu corresponent informe pressupostari del cost de 
l’adaptació, de l’accessibilitat i implementació de les millores; amb el fi 
d’instal·lar tobogans  accessibles amb plataformes per poder fer la 
transferència des de la cadira de rodes al tobogan, gronxadors adaptats amb 
cistella per poder estirar-se, plafons per aprendre i jugar amb el sistema Braille, 
entre altres.  
 
Segon. Realitzar un estudi sobre la viabilitat d’instal·lar un sistema d’ombra, bé 
de forma natural plantant arbres amb densitat suficient per crear aquests 
espais, o bé, un sistema de para-sols, en les zones de jocs infantils situats en 
els parcs del Districte. 
 
Tercer. Ampliar l’espai de joc infantil situat en els Jardins Elies Ortiz, ja que 
actualment és clarament insuficient, al tenir només un tobogan i un gronxador, 
per així satisfer les necessitats d’oci dels nens i nenes de la zona. 
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
 
Instar al Districte de Sants-Montjuïc a la creació d’una Taula d’emergència 
d’acollida i integració amb data màxima de primera convocatòria al novembre 
de 2018. Aquesta tindrà una periodicitat pactada pels diferents agents de la 
taula, però mai serà inferior a la semestralitat fins que es reverteixi la situació 
d’emergència social. 
 
Que siguin convocades i parts imprescindibles de la mateixa les diferents 
entitats arrelades als barris, amb un perfil social i que han mostrat el neguit en 
aquests temes. En són exemples La Troca, el Secretariat d’entitats, el Centre 
Social, Stopmaremortum Sants, AAVV d’Hostafrancs, AAVV Sants, Badal i 
Brasil, AAVV La Bordeta, Plataforma Can Batlló, L’Engranatge, L’Àncora, Som 
Paral·lel, Sindicat de Barri, Coordinadora d’entitats del Poble-sec, fundació 
Arrels.  
 
També caldrà vetllar per la participació de treballadors amb diferents filiacions 
sindicals dels organismes implicats, tant de la DGAIA com de Serveis Socials 
de l’Ajuntament, així com veïnades a títol individual i d’altres entitats que 
probablement no haguem tingut en compte sense cap mala fe. 
 
Que la Taula sigui presentada com entitat amb reconeixement del govern del 
Districte esdevenint interlocutora per aquest afer, esdevenint de facto un ens 
que pugui interpel·lar a les administracions i que aquestes responguin.  
 
Que aquesta Taula tingui com objectius mínims: 
 

- Fer de corretja de transmissió entre les entitats i l’administració 
municipal i de país. El districte hauria de detectar i compartir de forma 
transparent les necessitats concretes dels organismes desbordats per la 
situació d’emergència humanitària. 

- Dibuixar un mapa de serveis, activitats, col·lectius i persones a títol 
privat que podrien donar resposta a aquestes mancances o necessitats.  

- Teixir un pla estratègic que inclogui material de difusió del Districte així 
com activitats i actes proposats per les entitats per frenar la 
generalització del discurs xenòfob i evitar la crispació davant la pobresa i 
la precarietat en els nostres barris.  

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
 
Aquest consell Plenari de Sants-Montjuïc insta al Consorci d’Educació de 
Barcelona a mantenir l’ús educatiu de l’Escola Sant Vicenç de Paül destinant el 
seu futur ús com a escola pública pel barri d’Hostafrancs. 
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D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc insti a l’Ajuntament de Barcelona a habilitar, 
tal i com demana la Fundació Arrels, un punt d’informació o un telèfon gratuït al 
qual els sense sostre puguin trucar en cas de patir una agressió. I que se’n faci 
la difusió necessària perquè arribi directament al màxim nombre de persones 
sense sostre. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a no reduir la 
freqüència de pas i la cobertura del servei dels autobusos que permeten la 
connexió dels barris de La Marina amb el centre de la ciutat de Barcelona, ara 
que s’ha obert el ramal de la línia 10 del metro de Barcelona. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instem al Govern del Districte de Sants-Montjuïc a que s’acceleri quan abans 
amb els treballs de la comissió de seguiment del procés participatiu per la 
desafectació del Turó i es convoqui de nou a l’Associació Salvem el Turó, als 
veïns i veïnes i entitats i es reprengui la feina i s’informi als grups municipals de 
quin és l’estat actual de la desafectació i el calendari previst a seguir.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que l’equip de Govern del Districte insti a l’Institut de Mercats i Ecologia 
Urbana de Barcelona a fer les millores i inversions necessàries al Mercat 
d’Hostafrancs per solucionar el més aviat possible les deficiències i/o 
mancances més urgents i planificar a mig termini, juntament amb l’associació 
de paradistes del Mercat aquelles altres que també siguin necessàries.  
 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Què ha fet l’Ajuntament de Barcelona aquests últims 2 anys per a què la ciutat 
de Barcelona pugui acollir en condicions el flux de refugiats/migrats que puguin 
arribar? Quins espais municipals del Districte s’han estudiat que serien 
susceptibles d’acomplir aquesta tasca?. 
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-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Té previst el govern municipal fer algun canvi, modificació o aportar alguna 
solució al problema que actualment comporta als veïns i veïnes de la Marina 
del Port, específicament els del carrer Mineria, el nou carril bici? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Quin és el capteniment que té el Districte de Sants-Montjuïc en matèria de 
manteniment i control de plagues a la zona, donat que els veïns/veïnes veuen 
cada dia com els rosegadors es passegen per el barri i el verd plantat des de fa 
8-9 mesos, i no es fa neteja acurada? 
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Què pensa fer exactament el Govern del districte per corregir l’augment del 
número de delictes en Sants-Montjuïc i reduir l’índex de criminalitat? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Quines mesures ha pres el Govern del Districte davant les incidències 
ocorregudes aquest estiu amb varis arbres del Passeig de Montjuïc, per evitar 
la caiguda de branques de gran mida al carrer, amb el corresponent perill que 
això suposa? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Quins recursos està destinant el govern a estudiar l’imminent desenvolupament 
d’aquesta iniciativa privada (habitatges ruscs) denigrant dels drets 
fonamentals? Hi ha un equip jurídic fent aquesta recerca, així com un de tècnic 
que proposi solucions reals per aquesta població no atesa? 
 
Està disposat el govern del Districte, fent-ho extensiu al de ciutat, a 
comprometre’s a no emetre cap tipus de llicència que doni paraigües  a 
aquesta vergonyosa iniciativa que cerca fer negoci amb la precarietat?. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Què és el que està fent el Districte de Sants-Montjuïc respecte als habitatges 
fets servir pel seu propietari per llogar les habitacions com a ús turístic. 
Quantes sancions s’han posat als inquilins, als propietaris i a les empreses 
explotadores d’aquests tipus d’habitatges, i per què quan la comunitat de 
l’immoble afectada per les molèsties i el soroll o algun propietari s’adrecen a 
aquest Districte demanant algun document que acrediti l’activitat econòmica 
d’aquest habitatge i/o el requeriment d’inspecció de la cèl·lula d’habitabilitat que 
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no correspon amb les habitacions reals que n’hi ha als esmentats immobles, no 
es facilita aquesta documentació.  
 
 
D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del Grup 
Municipal Demòcrata acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc de 5 de juliol de 2018. 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc treballi conjuntament una proposta amb 
membres de la plataforma que reivindica el manteniment dels Jardins de 
l’estació de Magòria perquè puguin preservar-se el màxim possible com a un 
espai multidisciplinar que permeti la trobada multigeneracional (gent gran, 
infància i jovent) tot respectant la vegetació actual i podent tancar-se a les nits 
com tants altres jardins del Districte i la ciutat. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal de PSC. 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del Grup 
Municipal de PSC aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc de 3 de maig de 2018:  
 

1. Instar a la Regidora del Districte a la creació d’una Comissió d’Avaluació 
del Pla de barri de La Marina.  

2. Aquesta Comissió haurà de ser presidida per la Regidora del Districte i 
hauran de formar-ne part els grups municipals representats en aquest 
Consell, els diferents operadors responsables de les actuacions del pla 
de barri (Foment de ciutat, Barcelona Activa, BIMSA, …) i representants 
d’associacions i entitats.  

3. Aquesta comissió tindrà com a tasca valorar i fer seguiment detallat i real 
del desenvolupament dels plans de barri i es reunirà de forma estable 
bimensualment, portant-se a terme la seva primera reunió abans del 
proper mes de juliol. 

4. De forma prèvia, el govern del districte lliurarà als grups municipals, 
abans del proper mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució del 
Pla de barri corresponent amb detall d’actuacions previstes, dates d’inici 
i finalització, i el pressupost executat i pendent d’executar. 
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-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del Grup 
Municipal Ciutadans acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc de 5 de juliol de 2018. 
 
Que des del Govern del Districte s’insti a l’Ajuntament de Barcelona per a que 
es coordini amb els responsables de Sanitat de la Generalitat de Catalunya per 
a que el CAP Numància estigui dotat del Servei d’Assistència Sanitària 
d’Urgències les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l’any, incloent el servei 
d’analítiques, boxes d’observació i pediatria, tal i com sol·liciten els veïns de la 
zona.  
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la del prec del Grup Municipal PP 
acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 5 de 
juliol de 2018: 
 
Que es faci un manteniment acurat dels arbres i la poda corresponent 
d’aquests a la barriada d’Eduard Aunós i en concret de la plaça Falset així com 
de les rajoles malmeses o trencades del terra.  
 
Que s’arrengin els sots del carrer Motors i tant bon punt es pugui es faci un 
arranjament del carrer. 
 
Que es solucioni el problema de mobilitat del carrer Ulldecona garantint la 
seguretat dels vianants.  
 
 
 
 
 
Barcelona, 25 de setembre de 2018. 
 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
Amb la entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, que regula el tractament de 

les dades personals dels ciutadans/nes i la posta en marxa d’aquest reglament a l’Ajuntament de 

Barcelona s’ha generat una nova política de privacitat de la que podeu trobar més informació a la nostra 

web: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades .  

 

Aquest tractament té la finalitat de “gestionar el contacte amb els ciutadans i persones interessades en 

participar més activament en els actes, òrgans i processos de participació promoguts per l’Ajuntament de 
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Barcelona” i està inscrit en el registre que podeu trobar amb la web ja esmentada amb el codi de fitxer 

050 - tractament 0181, i que us proporcionarà la resta de detalls relatius a la protecció de dades. 

 

D’altra banda, us informem que el  nou Reglament, incorpora nous drets a la ciutadania que podreu 

exercir electrònicament o per carta a les adreces de contacte incloses a la esmentada pàgina de protecció 

de dades.  

 

En especial, esmentar que incorpora nous drets per tal de donar compliment als requisits d'informació que 

exigeix el nou Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Barcelona us facilita 

informació actualitzada sobre el tractament de les vostres dades personals; tractament que es realitza per 

el vostre interès en conèixer i ser part de la participació ciutadana fomentada pel districte de Sants-

Montjuïc. 

 

Donat que la legitimació d’aquest tractament és basa en el consentiment lliure i voluntari de la vostra 

participació, us recordem que en l’exercici d’aquests drets podreu revocar aquest consentiment, quan ho 

estimeu oportú, moment a partir del qual deixaríeu de rebre les futures convocatòries. 

 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret d’accedir, rectificar i 

suprimir les vostres dades, així com altres drets que marca el RGPD sobre les mateixes.  

 

Les dades es conservaran mentre vostè no presenti una sol·licitud de supressió de dades o mostri oposició 

a la recepció de les convocatòries indicades. 

 

Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades a 

www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


