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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 13 de 
desembre 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 4 de 
desembre de 2018, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de les anteriors sessions extraordinària de 19 de 
setembre i ordinària de 4 d’octubre 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 del Pla de Millora Urbana del sector BZ i estructuració de la 

vialitat interior de l’illa de l’emplaçament, al polígon de la Zona Franca, 

promogut pel Consorci de la Zona Franca. 

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

modificació del PGM a l’entorn del Turó de la Font de la Guatlla, 

d’iniciativa municipal. 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la convocatòria d’adjudicació de 

64 habitatges de protecció oficial de venda en règim general situada al 

carrer Micaela Chalmeta, 1-5 de Barcelona 

4. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del projecte 

de modificació dels límits territorials dels deu districtes de la ciutat de 

Barcelona,  

5. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el canvi de la denominació del 

carrer de l’Aviador Franco per la denominació carrer del Mecànic Pablo 

Rada, al mateix espai d’aquest Districte. 
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6. INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de fixació de preus públics 

per a la utilització dels equipaments cívics, casals de gent gran i 

d’infància del Districte per a 2019 i sotmetre-la a la Comissió de Govern 

de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 

 
D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 
 
Sol·licitar l’execució de l’enderrocament dels edificis 15, 15 bis i 17 del carrer 
Burgos immediatament, ja que és l’espai on han de construir-se els nous 
edificis per reallotjar els afectats del carrer. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
Que el Plenari del Districte de Sants-Montjuïc insti el Govern municipal a 
negociar amb TMB la cessió de la propietat de l’antiga estació de funicular de 
Miramar, per tal de restaurar-la i museïtzar-la com a nou espai patrimonial del 
MUHBA, per a gaudi del conjunt de la ciutadania.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 
 
Instar a la Regidora del Districte a:  

1. Que la taula de seguretat es reuneixi amb una periodicitat trimestral i 

que 7 dies abans d’aquesta, lliurin als grups municipals un informe per 

escrit relatiu a l’estat de la seguretat a Sants-Montjuïc durant els anys 

2017 i 2018, en el que constin entre d’altres indicadors: fets delictius, 

nombre de denúncies presentades, actes d’incivisme i els relatius a la 

convivència així com les mesures de prevenció portades a terme.  

2. Reforçar els equips de Policia de Barri per tal de treballar la seguretat 

des de la prevenció. 

3. Convocar amb posterioritat la mesa de seguretat del Districte per tal de 

donar a conèixer a les entitats que formen part de la mateixa les dades 

de l’informe lliurat als grups municipals.  

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 

- Que el Govern elabori en un termini no superior a un mes i ho lliuri als 

Grups Municipals, un informe exhaustiu sobre el nombre d’efectius 

policials que tenim adscrits en l’actualitat en el Districte, els criteris 

utilitzats per decidir quants agents s’assignin a cada un dels districtes de 
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Barcelona i quals són els criteris per decidir el tipus d’operativa i 

presència en els carrers.  

- Elaborar noves campanyes per la prevenció de conductes incíviques que 

ajudin a millorar la percepció amb respecte a la seguretat en els barris. 

- Adoptar mesures per augmentar el nombre d’efectius policials assignats 

al Districte de Sants-Montjuïc i com a conseqüència dotar d’una major 

presència d’agents en els carrers del Districte, tant en horari diürn com 

nocturn, tenint en compte els punts conflictius de Sants-Montjuïc, per així 

poder garantir una major seguretat. 

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
 
Que el govern del Districte es comprometi a prioritzar l’accés als serveis 
sanitaris en transport públic tots els dies de la setmana a tots els barris del 
Districte. 
 
Que plantegi amb TMB la necessitat no obviable de garantir una parada de bus 
propera a aquesta zona. 
 
L’estudi i implementació d’un bus de barri per garantir la mobilitat dins del barri 
de Sants-Badal amb un recorregut que reculli les zones més allunyades i alhora 
una freqüència que garanteixi la mobilitat i l’accés al Centre de Salut. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
 
Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda recuperar la Taula Territorial 
de Seguretat del Poble-sec i que aquesta es reuneixi amb una periodicitat de 
dos mesos. Igualment s’estudiarà si cal fer el mateix al barri de la Marina i/o 
d’altres barris. 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc incorpori aquest espai de la muntanya de 
Montjuïc (antiga estació de Miramar del funicular de Montjuïc) en els espais de 
decisió del procés participatiu vigent per tal que els veïns de la muntanya i les 
entitats que en fan ús exposin la seva opinió i puguin arribar a un consens 
sobre quin hauria de ser l’ús d’aquest espai. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte, en coordinació amb els cossos de seguretat, 
proposi un plec de mesures, en funció dels recursos materials i humans 
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disponibles, per donar resposta a aquest repunt dels furts als nostres barris. I 
informi, en temps i forma, del pla de mesures als veïns i veïnes en els espais 
adequats corresponents. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte s’impliqui conjuntament amb el Districte de Les 
Corts i TMB per trobar una solució que permeti el manteniment de la qualitat 
del servei i recorregut que feia l’H10 per l’avinguda de Madrid i ho comparteixi 
amb els veïns afectats. 
 
I que a tal efecte es presenti en un termini de dos mesos un informe de 
valoració del funcionament de la línia 54 en el seu recorregut per l’avinguda de 
Madrid en comparació amb el funcionament registrat per la línia H10 en aquest 
recorregut abans de la implantació de l’última fase de la Nova Xarxa d’Autobús. 
I que l’esmentat informe tingui en compte el compliment de la línia 54 d’autobús 
en relació a les freqüències previstes, la saturació de la línia 54 en les hores 
punta així com la diferència del nombre de validacions respecte l’H10 a 
l’avinguda de Madrid, entre altres.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instem al Govern del Districte de Sants-Montjuïc que juntament amb Parcs i 
Jardins facin actuacions de poda prioritàries i acurades en aquells carrers, 
places i/o espais públics (on els arbres impedeixen el bon enllumenat, generen 
molèsties als veïns/veïnes i a la vegada malmeten les voreres per que els 
arrels han trencat les llambordes), al mes aviat possible. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instem al Govern del Districte de Sants-Montjuïc que inicií accions amb els 
operadors d’enllumenat públic abans que acabi el mandat, per pal·liar aquest 
problema, es faci ajustos de la il·luminació d’acord amb l’espai a il·luminar i les 
normes que ho regulin, per donar seguretat i evitar ensurts innecessaris als 
ciutadans i ciutadanes dels nostres barris, garantint una il·luminació adequada.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a arreglar el camí que 
porta a l’aparcament de La Bàscula (Espai Musical-Complex Esportiu), per 
solucionar de forma perllongada i duradora els sots, forats i mal estat del 
terreny que estan produint les queixes dels usuaris perquè els seus vehicles 
pateixen danys per accedir al pàrquing d’aquesta instal·lació municipal. 
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-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc acordi amb Parcs i Jardins 
procedir a podar els arbres de la part de darrera del mercat de la Marina, on 
està el “parterre”, per evitar que torni a caure un arbre com va passar en el mes 
d’octubre, ja que aquest succés va posar en perill als usuaris del Mercat. 
També es deurien poder els arbres que estan en l’entrada del Mercat de la 
marina, ja que les seves fulles estan caient en la rampa d’accés al moll, on 
passen els vehicles amb la mercaderia, ja que es una situació de risc per la 
seguretat vial. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es faci un manteniment acurat dels Jardins de la Rambla de Sants, 
netejant les pintades, tags i graffitis, així com del manteniment i cura de les 
zones enjardinades. Que es resolgui el tema del manteniment dels ascensors i 
de les zones enjardinades amb les corresponents empreses. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que es substitueixi la tanca de filferro que separa l´Escola Bressol Municipal 
“Niu d’Infants” de Can Clos del carrer, per tal de garantir millor la seguretat i la 
privacitat dels nens i nenes. Així mateix es facin les millores necessàries, entre 
d´altres: substituir les tanques de filferro que envolten les dues zones de joc 
dels nens/ nenes, resoldre cobre protector de fusta per a nou radiadors que hi 
són a les aules, arreglar porta primera planta que separa l´accés de les aules 
de les escales, instal·lació de videoporter a l´entrada de l´escola, arreglar so de 
la alarma de l´escola 
 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Quants infants residents a Sants-Montjuïc no han pogut optar a la beca (esport 
base)? En cas afirmatiu, augmentarà el Districte de Sants-Montjuïc els 
recursos, de forma directa si és necessari, per què en la propera convocatòria 
del maig que ve tothom dins dels requisits pugui optar-ne? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Què en sap el Govern municipal dels plans i projectes dels actuals propietaris 
dels edificis de les Tres Xemeneies i quin és el contingut de les converses que 
la propietat està mantenint amb l’Administració? 
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-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
Està disposat el Districte a pressionar el Govern perquè es deixi de celebrar 
aquest esdeveniment (Brunch in the Park) en el format i objectius actuals? 
Pensa comprometre’s el Govern del Districte a impedir que un esdeveniment 
que ha portat tants problemes al nostre territori es reprodueixi en qualsevol 
altre punt de la ciutat? 
 
 
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 maig de 2018: 
 
Que en termini de cinc mesos, el districte de Sants-Montjuïc estudiï amb Parcs i 
Jardins i el Consorci d’Educació la millor manera de què l’Institut Consell de 
Cent pugui fer ús dels Jardins, integrant-los al dia a dia de l’Institut, tot 
mantenint-los com a Jardins pel barri del Poble-sec. I que en paral·lel, trobi la 
manera de fer efectiva de la forma més ràpida possible les millores de 
seguretat i de condicions d’estudi que els alumnes necessiten. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del Grup 
Municipal de ERC acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc d’1 de març de 2018: 
 
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. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec del Grup Municipal de PP acceptat 
en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 4 d’octubre de 
2018. 
 
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 al més aviat possible les deficiències i/o 
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mancances més urgents i planificar a mig termini, juntament amb la Junta del 
Mercat aquelles altres que també siguin necessàries. 
 
 
F). Declaracions institucionals. 

 
- Declaració Institucional per donar suport a la vaga de fam dels presos 

polítics que denuncia el bloqueig a la justícia europea del Tribunal 

Constitucional. 

 
Barcelona, 4 de desembre 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 

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. 
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Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades a 

www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 


