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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 5 de juliol 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 26 de 
juny de 2018, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 3 de maig de 2018. 
 
 
B ) Part informativa :  
 

1. Despatx d’ ofici. 
 
 

2. Informes. 
2.1. Informe sobre l’Educació al Districte de Sants-Montjuïc 2017-
2018. 
2.2. 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 del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació de l’equipament docent situat al passeig de la Zona Franca, 
número 96, del barri de la Marina del Port, d’iniciativa municipal a 
proposa del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla de 

Millora Urbana per a la regulació de la instal·lació d’ascensors exteriors 
als edificis d’habitatge al barri de La Marina del Port, d’iniciativa 
municipal. 
 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial de la 

Modificació del Pla General metropolità per a la declaració de l’àrea de 
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tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis 

d’edificació, d’iniciativa municipal. 

 

4. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial de la 

Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de 

protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, d’iniciativa 

municipal. 

 
D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 
 
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. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc cerqui la millor ubicació al mateix 
Districte, per a l’adequació dels espais més adients, per tal de poder endegar 
una escola de ciclisme per a nens i nenes; una escola inclusiva per a infants 
amb edats compreses entre els 5 i els 16 anys, per tal de que puguin aprendre 
a anar en bicicleta, s’iniciïn en el ciclisme, i se’ls eduqui en els valors que 
l’esport transmet i en l’educació vial i cívica que requereix l’ús d’aquest mitjà de 
transport en un medi urbà.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 
 
Al Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda: 

1. Instar a la Regidora del Districte a que iniciï converses amb Institut 

Municipal de Mercats i amb Ecologia urbana, per fer una intervenció 

d’urgència al Mercat d’Hostafrancs per pal·liar tots els problemes més 

urgents i necessaris. 

2. Instar també a Institut Municipal de Mercats i Ecologia Urbana a fer un 

estudi de viabilitat per fer una remodelació com calgui del mercat, a la 

vegada aprofitar poder fer un estudi per peatonalitzar el carrer Vilardell 

(part posterior al mercat), en l’àmbit que sigui més adient, i on 

intervinguin tots els actors implicats per garantir la convivència tant als 
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paradistes del mercat amb la seva logística com als veïns/veïnes del 

barri, altrament demanada en diverses ocasions. 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
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.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
 
El Plenari del Consell Municipal acordi les següents propostes per fomentar un 
entorn segur als espais municipals del Districte per a les persones 
Transgènere:  

- Fer un canvi de la totalitat de les retolacions dels lavabos de les 
dependències municipals del Districte (OAC, Casals de Barri, centres 
Cívics, Centres esportius, Ludoteques, Casals de joves, Casals de la 
gent gran, etc ...) per un d’inclusiu, on no hi hagi discriminació de gènere 
per poder accedir-hi. Un lavabo per tothom, tinguis el gènere que tinguis 
o la mobilitat que tinguis. 

- Tenir en compte, davant de la construcció que qualsevol edifici 
municipal, la retolació inclusiva d’aquest i la no construcció de lavabos 
discriminatoris, on no existeixin els urinaris de peu. 

- Crear un espai segur per a persones Trans als vestuaris dels 
equipaments esportius municipals del Districte. 

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
 
Aquest Consell Plenari insta a l’Ajuntament de Barcelona i/o al Consell del Parc 
de Montjuïc a actualitzar en un termini de dos mesos el mapa de les ubicacions 
de la muntanya de Montjuïc que requereixen millores de manera prioritària 
referent a la neteja, manteniment, senyalització, il·luminació i seguretat. 
 
Que es faci una neteja periòdica de la zona compresa entre el passeig 
Exposició i l’avinguda Mirador, i entre l’escala del carrer Margarit i l’escola 
bressol Miramar, així com una millora dels camins a l’entorn del camp de futbol 
Satalia i de la neteja de l’explanada sota les piscines de salts.  
 
Que es destini més inversió a la millora dels serveis esmentats anteriorment 
així com més diners procedents de la taxa turística.  
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D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc prepari durant el proper any amb entitats del 
Districte  vinculades al ciclisme, al transport i al civisme diferents activitats i/o 
jornades obertes per tal d’apropar a la ciutadania les bones pràctiques 
necessàries alhora de circular pels nostres barris.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc dugui a terme a partir dels 
propers mesos una campanya d’avisos als actuals infractors, com s’ha fet en 
altres indrets de la ciutat, on se’ls comuniqui l’inici de la fi de la tolerància amb 
aquesta pràctica infractora per tal de dissuadir-los de la mateixa. 
Al mateix temps preguem que s’estudiïn en detall, i s’implementin en paral·lel a 
la campanya d’avisos, tots els espais encara potencialment disponibles en 
algun xamfrà i d’altres espais, per a l’aparcament de motos a tot el barri del 
Poble-sec 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi, de manera 
efectiva i solemne, a fer les accions necessàries davant el IMHAB per tal que 
en aquest mes de juliol els sigui comunicada una data definitiva d’entrada de 
les 26 famílies als seus respectius immobles. I que en el cas que el primer de 
setembre no pugui ser efectiu que s’adquireixi el compromís compensatori 
envers les famílies, ja sigui en forma de reallotjaments provisionals i/o 
ressarciments pels perjudicis causats.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instem al Govern del Districte de Sants-Montjuïc que detalli quina és la situació 
dels diferents projectes pendents al Districte i si la previsió dels mateixos ha 
variat pels motius exposats de falta de previsió econòmica. Així, Joan de Sada, 
l’escola Cal Maiol, Equipaments Magòria, etc... 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es solucioni al llarg dels mesos juny/juliol la inscripció definitiva d’aquests 
habitatges. 
 
Que es traslladi perquè la falta d’expliacions/comunicacions i de transparència 
per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
(IMHAB) no es torni a produir en altres promocions. 
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Que es compensi a les 26 famílies afectades pels greuges econòmics i d’altres 
que estan tenint que assumir fruit de no haver pogut anar a viure als seus 
habitatges en la data que tocava.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
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.  
 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Quines mesures prendrà l’Ajuntament de Barcelona perquè no es torni a 
bloquejar per tants mesos l’accés a l’habitatge a qualsevol persona en cas de 
discrepància entre el cadastre i la ubicació real? 
 
Quina solució a curt termini donaran a les famílies si el problema es perllonga 
més enllà del juliol? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Que el govern del Districte digui quantes places han deixat de cobrir-se reals, 
quines opcions se’ls han donat i a quins centres seran derivats els alumnes que 
no han obtingut plaça. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Quines mesures prendrà el Govern del Districte envers les diverses ocupacions 
que s’han produït en el barri d’Estrellas Altas, algunes d’elles per part de màfies 
que relloguen a tercers els pisos ocupats? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Quin és el calendari d’actuacions que té previst el Govern per a que en el 
termini promès per ells els habitatges dels números 15, 15 bis i 17 del carrer 
Burgos estiguin indemnitzats i enderrocades per així poder iniciar les 
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actuacions previstes en les següents fases AA1A, AA1B i AA1D? Per a quan 
creu el Govern que estaran finalitzades totes les fases? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Quines iniciatives està disposat a prendre el districte per a  que aquestes 
persones que residien al Camí de la Cadena puguin tenir un futur digne i no 
esdevinguin fruït de desnonaments? 
Què ha passat amb aquelles veïnades que no tenien dret a un reallotjament per 
no tenir persones a càrrec? La seva situació delicada ha pogut ser resolta? 
S’han trobat solucions habitacionals per a elles? 
 
 
D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que s’informi de l’estat actual de les diferents propostes del prec del 
GMDDemòcrata acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc de 1 de març de 2018: 
 
“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 de PSC. 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDPSC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 4 de 
desembre de 2017: 
 
“Instar al govern del Districte que realitzi les gestions que sigui necessàries per 
garantir que el futur ús del Palau d’Esports-BTM sigui per a activitats esportives 
per a entitats, clubs associacions esportives de la ciutat i preferentment del 
Districte de Sants-Montjuïc”. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que s’informi de les actuacions que ha realitzat el Govern del Districte o està 
realitzant del prec del GMDCs acceptat en sessió del Consell Plenari del 
Districte de Sants-Montjuïc de 4 de desembre de 2017: 
 
“Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc compleixi amb el seu 
compromís públic realitzat en el Ple del passat 2 de març de 2017, tal i com 
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consta en l’acta oficial del referit Ple, i garanteixi que pròximament els 
continguts de la pàgina web del Districte de Sants-Montjuïc es puguin consultar 
tant en català com en castellà”. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec del GMDPP acceptat en sessió del 
Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 3 de maig de 2018: 
 
“Que s’incrementi la neteja i manteniment dels Jardins de les Hortes de Sant 
Bertran, dels de Can Ferrero, Walter Benjamin, Can Sabaté, Parc de les Tres 
Xemeneies i de la Rambla dels jardins de Sants, entre d’altres, així com millorar 
determinats elements i espais d’aquests relatius al mobiliari, pista esportiva, 
neteja de tags, ascensor i d’altres.  
 
Que igualment es facin tasques de manteniment en voreres i rajoles de carrers 
que a data d’avui necessiten una reforma però que no està prevista poder fer-la 
properament, com per exemple el carrer Piquer.” 
 
 
 
 
 
Barcelona, 26 de juny de 2018. 
 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
Des de la darrera convocatòria, s’ha produït la entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció 

de Dades, que regula el tractament de les dades personals dels ciutadans/nes. La posta en marxa d’aquest 

reglament a l’Ajuntament de Barcelona 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 

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. 
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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 


