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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 14 de març 
de 2019, 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 7 de 
març de 2019, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 13 de desembre de 
2018. 
 
 
B ) Part informativa :  
 

1. Despatx d’ ofici. 
2. Mesura de Govern. 

2.1. Per la promoció del bon aparcament de bicicletes al Districte de 
Sants-Montjuïc. 

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 del Pla 

especial urbanístic d’establiments de concurrència pública i altres 

activitats de l’Avinguda del Paral·lel d’iniciativa municipal. 

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

Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al sistema 

d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 

3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i Nàpols 

132-134, Avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer 

Alzina 6-8, Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i 

Passeig de la Vall d’Hebron 138-160; d’iniciativa municipal. 

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

Millora Urbana d’ampliació d’usos de la parcel·la situada a la carretera 

del Prat, núm. 8-14, promogut per HEPTAPRIM, S.A. 

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

Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de Millora 
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urbana del Recinte de Mercabarna; promogut per Mercados de 

Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna). 

5. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla 

Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament docent situat al 

passeig de l’Exposició, 5-23, d’iniciativa municipal. 

6. APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 

d’Honor de Barcelona de 2019, individual i col·lectiva. 

 
D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 
 
Que es faci un pla de xoc a Creu coberta que tingui per objectiu: (1) Intentar 
Mantenir la mateixa activitat en aquests comerços tradicionals que quedin buits. 
(2) Incentivar que vinguin a l’avinguda activitats econòmiques d’alt valor afegit 
amb la capacitat d’esdevenir un clúster. (3) Que s’impulsi una remodelació del 
Mercat d’Hostafrancs que inclogui, entre altres actuacions de manteniment 
necessàries, canviar la teulada d’uralita, les façanes opaques per material 
translúcid, posar els lavabos en planta baixa, repintar-lo així com consensuar 
amb els concessionaris l’ús de l’espai lliure de manera que reverteixi en la 
dinamització del Mercat. (4) Que en el marc d’aquest pla de xoc s’estudiï una 
possible peatonalització del carrer Creu Coberta des de plaça Espanya fins al 
carrer Consell de Cent. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 
 
- Que el Districte de Sants-Montjuïc i els seus representants polítics es 

comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les 

institucions, tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds 

autoritàries  que atemptin contra els valors democràtics, de cohesió i 

convivència de què ens hem dotat, denunciant, si s’escau, a tots aquells 

que les fomentin i/o hi actuïn amb connivència.  

- Que el Districte de Sants-Montjuïc, i els seus representants polítics, es 

comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals 

dels seus ciutadans, els individuals i els col·lectius. 

- Que el Districte de Sants-Montjuïc, i els seus representants polítics, es 

comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida 

els reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis 

esmentats. 
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 
 
Instar a la Regidora del Districte i al seu equip de govern a que agafi el 
compromís d’instar abans que acabi el mandat perquè TMB escolti les peticions 
tant dels usuaris com de la Síndica i posi autobusos més grans en la línia D-20. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc acordi reprovar l’acció municipal del 
Govern en el Districte de Sants-Montjuïc per inaplicació de les següents 
mesures:  
- Garantir la seguretat als carrers mitjançant l’increment de la presència 

policial i la coordinació entre els diferents cossos de seguretat, per acabar 

amb l’ocupació il·legal, la usurpació d’habitatges, els robatoris, … 

- Dotar d’habitatge de lloguer social per a les persones vulnerables i les que 

pateixin situacions d’emergència.  

- Desenvolupar i impulsar els grans projectes que necessita el Districte, com 

l’execució de la 3a. fase del Calaix de Sants, Can Batlló, Magòria, etc.,  

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
 
Que s’iniciï abans de finalitzar el mandat un estudi dels entorns dels centres 
escolars i formatius del Districte que reculli els problemes detectats en hores 
d’entrades i sortides escolars pel trànsit rodat, per un espai que no respongui al 
volum i característiques dels escolars, per mancances d’il·luminació, per 
absència de transport públic proper. 
 
Que els resultats d’aquest estudi vagin acompanyats de propostes estructurals 
per revertir els problemes, centrant-se en solucions vinculades al planejament 
urbanístic amb perfil de gènere i a la millora dels accessos amb transport públic 
als centres. 
 
Que es projecti de forma primerenca i en clau de pla pilot una resposta 
urbanística als problemes que s’han detectat i que denuncien les usuàries i 
l’escola del Poble-sec que suposi un canvi palpable per al curs vinent. 
Proposem ampliar la vorera del passeig de l’Exposició que correspon al centre 
escolar, guanyant l’espai de les places d’aparcament, ja sigui de manera 
permanent o amb l’afegit d’una plataforma de fusta com les que ja s’han 
instal·lat a les portes d’algunes escoles del Districte de Sant Antoni. Caldrà 
igualment millorar la senyalització i garantir el correcte funcionament del 
semàfor, que ha suscitat nombroses queixes per part de les famílies i l’alumnat 
del centre.  
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:  
 
Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda que seran prioritàries de cara 
a dur-les a terme al proper mandat municipal les mesures que s´inclouen en els 
següents cinc punts : 
 

- L’increment de Guàrdia Urbana, dotant de més personal i mitjans a la policia 

de barri. Major control i sanció d’incivisme i del soroll. Millora del 

manteniment i la neteja. 

- Inici i impuls de la realització d’instal·lacions esportives de Magòria: camps 
futbol 11 i 7, pavelló poliesportiu i 16 pistes petanca. Execució piscina de la 
Marina i dos sales de fitness al carrer Energia, i recuperar el Palau dels 
Esports del carrer Lleida com equipament esportiu. 

- Instar a la Generalitat a finalitzar l’estació de Motors de la línia 10 sud i les 
altres pendents, així como l’accessibilitat i  adaptació/connexió de la parada 
de metro de plaça de Sants. Seguir millorant el servei bus barris i la 
connexió amb les platges.  

- Finalitzar els equipaments del carrer Roger en Sants-Badal així com 
executar la ludoteca i espai juvenil en Font de la Guatlla així com iniciar els 
que es decideixin fer al carrer Diputació d’Hostafrancs. 

- Destinar la Casa de la Premsa a usos per al barri del Poble-sec i recuperar 
l’Escola d’Adults. “Desencallar” la Residencia de Gent Gran del carrer 
Energia. 

 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc proporcioni el recolzament econòmic 
necessari perquè la iniciativa de “L’Aula Gastronòmica” del mercat de Sants 
arrenqui amb força i sigui tot un èxit. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
Que el govern del Districte resolgui, aclareixi i consensuï amb els veïns i 
entitats els futurs usos i definició d’espais de l’equipament (Casa de la Premsa) 
abans de que finalitzi el mandat. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Instar al govern del Districte a que abans de pronunciar-se sobre la data d’inici 
del projecte, es torni a seure amb La Taula de mobilitat de La Marina i escolti a 
tots els actors, veïns, veïnes, usuaris i Amics de la bici, buscant un consens de 
quina es la millor manera de fer el carril bici, a la vegada que es repensi tot el 
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passeig de La Zona Franca i no fer obres innecessàries que després s’hagin de 
desfer per arranjar tot el passeig.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a convocar una Taula 
de Seguretat específica per al barri de Poble-sec per tal que els veïns i entitats 
d’aquest barri puguin tractar els assumptes concretes del Poble-sec respecte a 
l’augment de la inseguretat (robatoris, agressions sexuals, incivisme ...), o al 
menys realitzin una reunió de convivència i prevenció com sí va organitzar el 
Govern del Districte en la Marina per una petició similar. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a estudiar, en la 
mesura del possible, sincronitzar els dos semàfors ubicats en els dos passos 
de zebra existents al passeig de Sant Antoni, confluència amb la plaça de Joan 
Peiró, just davant del cinema Palau Balañá, per facilitar el pas als vianants 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Què es posin en marxa les mesures i actuacions corresponents per tal d´iniciar 
la recuperació del Palau del Esports del carrer Lleida com a equipament 
esportiu de barri i de ciutat, així com per l´adquisició per part de l´Ajuntament 
de l´edifici de l´Avinguda Paral·lel, 63, per tal de destinar-lo a equipament i 
donar-li un ús social i veïnal 
 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Quin és l’estat de les demandes i mesures que han fet els veïns de la plaça 
Herenni, el carrer Torre d’en Damians, el carrer Forn, el carrer Callao i el carrer 
Consell de Cent? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 
 
- Quin és en aquest moment l’estat real en el que es troben els diferents 

plans d’equipaments dels diferents barris engegats en aquest mandat? 

- Quins són els terminis per poder disposar-ne com a eina operativa de 

planificació, anàlisi i orientació? 
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-Es planteja pel Grup Municipal PSC: 
 
Quin és el capteniment que té el Districte de Sants-Montjuïc i quines són les 
gestions que està duent a terme, perquè a aquesta família i concretament a la 
Macarena no li sigui retirada la prestació econòmica i se’ls pugui facilitar un 
habitatge amb les condicions d’accessibilitat que li correspon per la seva 
condició. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
En aquest marc de desgràcia habitacional i de gènere quines mesures està 
impulsant el govern per poder posar-hi alguna solució? Existeixen percentatges 
o projeccions de revertir la situació? Quines xifres d’habitatge protegit per a 
dones tenim i quina és la demanda real, si és que hi ha estudis fets.?  
 
En aquest context i veient la ineficàcia institucional multinivell, des del sistema 
judicial i de recollida de denúncies, l’assistència social, la manca d’inversió per 
generar infraestructures, quina serà la postura del govern de la ciutat, 
administració de màxima proximitat per aquestes dones, quan desesperades 
s’organitzin per trobar solucions habitacionals que no els hi dóna el sistema? 
Perquè ser dona i voler sobreviure al maltractament, totes coincidirem, no és 
cap delicte? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal CUP: 
 
En aquest context d’augment d’impunitat de les accions i actituds feixistes a 
l’espai públic en un marc d’absència de responsabilitat per part de l’Estat i de la 
resta de les forces polítiques quin paper pensa jugar el govern de la ciutat per 
protegir la ciutadania d’aquesta violència? 
 
Està disposat a no cedir espais públics de titularitat municipal i/o gestionats per 
empreses municipals per a que es duguin a terme actes d’extrema dreta en 
aquest marc de pre-campanya i campanyes electorals, així com de forma 
sistemàtica com a fórmula de cordó sanitari? 
 
En cas de que les juntes electorals decideixin cedir espais propers a població 
per actes de campanya, quines mesures prendrà el govern per garantir la 
protecció de les veïnades i no la dels convocants abans, durant i després dels 
actes? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal PP: 
 
Cóm poden explicar la paràlisi municipal, la falta d´inversions i de gestió als 
barris que ha patit Barcelona i el Districte de Sants-Montjuïc al llarg d´aquests 
quatre anys i cóm poden pensar vostès que això es soluciona només 
presentant avui un informe de mandat i un pla de futur ?  
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D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata : 
 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec de 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 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 PP: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició-declaració de Grup 
Municipal de PP acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc de 13 de desembre de 2018 
 
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. 
 
F). Declaracions institucionals. 

- En suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març 

de 2019. 

- De condemna al règim de govern de Nicolás Maduro. 

 
 
Barcelona, 7 de març de 2019. 
 
 
 
 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo   
 
Amb l’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 .  

http://p3trc.emv2.com/HS?b=OllmUYzd4TE0J7lQDxPnpEUHhBdcnVLMkdHFYiXMAHH5uF1tX4XgeSxJIwx7yu52&c=hgb9pf8-pO6nFI25RUEgMA
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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. 

 

Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades a 

www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sala equipada amb anell  magnètic 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=OllmUYzd4TE0J7lQDxPnpEUHhBdcnVLMkdHFYiXMAHH5uF1tX4XgeSxJIwx7yu52&c=hgb9pf8-pO6nFI25RUEgMA

