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Per indicació de la Presidenta del Consell del Districte de Sants-Montjuïc, la 
Ima. Sra. Neus Munté Fernández, us convoco el pròxim dia 16 de desembre 
de 2019, a les 19:00 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 9 de 
desembre de 2019, serà el següent: 
 
Prèvia : Presa de possessió del càrrec de Vice-President del Consell del 
Districte 
 
A ) Aprovació de les actes de l’anterior sessió extraordinària i ordinària de 3 
d’octubre de 2019. 
 
B ) Part informativa :  
 

1. Despatx d’ ofici. 
2. Informe del Regidor.  

C ) Part decisòria.   
 
C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern 
 

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost municipal 
corresponent a l’exercici 2020. 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost del Districte 
corresponent a l’exercici 2020. 

3. 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 2020 i sotmetre-la a la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 

4. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla 
especial urbanístic per a la regulació de l’ampliació de l’escola Josep 
Tous, promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor. 

5. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla de 
Millora Urbana per a la regulació de la implantació d’un ascensor exterior 
a la residència per a la gent gran situada a l’Av. Madrid, núm. 210 de 
Barcelona, promogut per BARNA BUILDING S.L.. 
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6. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla 
Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació de l’equipament 
docent Escola Joan Pelegrí, situat al carrer d’Ermengarda, 13-25 i carrer 
Muntadas, 37 de Barcelona, promogut per la Fundació Cultural 
Hostafrancs. 

7. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla 
Especial Integral per a la implantació d’un centre residencial universitari 
al carrer Viriat, núm. 37-39 de Barcelona, promogut per TSHCE SANTS, 
S.L.  

 
D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 
 
El Districte de Sants-Montjuïc es compromet, en coordinació amb el Districte de 
les Corts, a treballar conjuntament amb l’Eix Comercial Sants-Les Corts en la 
visualització dels comerços associats aquest, estudiant i implementant en el 
termini de sis mesos els projectes que l’eix comercial pugui proposar, destacant 
el caràcter de comerç de proximitat i la garantia als usuaris que aquesta 
pertinença implica, així com tots aquells que en el propi sentit es plantegin en el 
futur. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc convoqui les respectives taules de mobilitat i 
que en aquestes es creïn els grups de treballs necessaris amb veïns i veïnes i 
tècnics de mobilitat per tal que s’implementin les demandes veïnals i així donar 
solució a les carències o disfuncions que s’han produït en la implantació de la 
quarta i cinquena fase de la xarxa octogonal, i que s’estudiï els mateixos el 
desenvolupament dels Plans de Mobilitat pendents als barris. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte elabori i presenti en el termini de tres mesos un 
estudi integral del tram de la Rambla Badal delimitat pel carrer de Sants i 
l’espai conegut com “vies del tren”, amb l’objecte d’identificar tant a nivell 
urbanístic com de mobilitat les carències d’aquest espai i les possibles millores, 
i que un cop estigui confeccionat el mateix, es realitzin sessions informatives 
als veïns i entitats afectades per que puguin conèixer l’esmentat estudi i aportar 
els seus suggeriments, i en base a ell realitzar un futur projecte de reforma, 
tràmit que no es va realitzar en l’anterior legislatura tot i ser aprovada per 
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unanimitat a petició de Ciutadans una mesura similar, amb les conseqüents 
queixes de les entitats i els veïns dels barris de Sants i Sants-Badal.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 
 

 Impulsar un pla que doni resposta a la demanda creixent d’incrementar 
la seguretat durant les sortides dels col·legis del nostre Districte buscant 
punts d’acord amb la Guàrdia Urbana per trobar la millor solució a 
aquesta problemàtica de seguretat i mobilitat.  

 El Govern elaborarà una proposta que serà consensuada amb els partits 
de l’oposició, els veïns dels diferents barris, les associacions de pares i 
mares i la Guàrdia Urbana. 

 El pla necessàriament haurà de fer una diagnosi de la situació actual i 
proposar solucions concretes. 

 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que per part del Govern del districte de Sants-Montjuïc es portin a efectiu 
terme les següents mesures:  
 

1. Es duguin a terme les accions suficients i necessàries per a reduir el 
nombre d’activitats massives als llocs assenyalats (Avinguda maria 
Cristina, el Poble Espanyol, la Fira de Barcelona, la Fundació Mies Van 
der Rohe, etc.), desplaçant-les cap a ubicacions com la mateixa recta de 
l’Estadi Lluïs Companys (per exemple) o d’altres indrets espaiosos de la 
ciutat, amb una disminució real d’esdeveniments entorn d’aquest barri. 

2. Exigir al Govern de la ciutat i dels corresponents serveis comuns 
l’actualització i adequació del mapa sonor, especialment pel que fa als 
entorns de la muntanya de Montjuïc i barris adjacents, tot reduint els 
decibels actuals per desafectar el descans dels veïns i veïnes dels 
espais assenyalats i els adjacents a aquests.  

3. Adoptar des del Districte les mesures de policia necessàries (control 
exhaustiu, seguiment individualitzat i sanció si s’escau) pel compliment 
estricte de les ordenances que regulen els nivells acústics, d’evacuació, 
civisme i en general de qualsevol espectacle públic, associades a tots i 
cadascú dels molts esdeveniments de qualsevol mena que es duen a 
terme als mateixos entorns al llarg de l’any, obrint igualment canals 
específics de participació de proximitat amb veïns i veïnes per millorar el 
seguiment.  
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Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a garantir la seguretat 
viària als camins escolars creats per a una mobilitat infantil sostenible, i 
prioritzar la neteja als espais dels entorns escolars fent més sostenibles els 
camins escolars. Igualment, procedeixi, conformement amb els articles 23 i 26 
del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte Sants-
Montjuïc, a una revisió dels camins escolars del Districte. I finalment, es 
comprometi a realitzar en coordinació amb el consorci d’Educació de la ciutat 
així com amb els respectius Consells Municipals d’Educació, un estudi global 
de la situació dels camins escolars amb l’objectiu de garantir l’autonomia dels 
menors escolaritzats, la seguretat dels camins escolars i l’acomodament de 
l’entorn ambiental i comunitari dels escolars.  
 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc ens passi per escrit una relació d’Inversió 
realitzada en la Campanya de Nadal aquest any on s’inclogui: el pressupost 
total destinat, les actuacions realitzades, com s’ha procedit amb les despeses 
d’enllumenat i el guarniment i a les d’activitats de promoció comercial i cultural 
realitzades en el període nadalenc. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc estudiï i es realitzi un pla d’actuació a la 
plaça de les Tres Xemeneies i als seus entorns pactat amb els veïns i veïnes 
de la zona i amb les entitats que hi treballen.  
 
Aquest pla d’actuació ha de posar l’accent en la intensificació de la neteja de la 
plaça i els voltants per tal d’evitar la proliferació d’actes incívics, en el treball de 
sensibilització; i anar acompanyada d’una major presència de patrulles de la 
Guàrdia Urbana i/o agents cívics.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a estudiar la correcte 
adequació de la il·luminació tant del carrer Mare de Déu de Port amb Teresa 
Claramunt, on està ubicada la parada d’autobús de la línia V5 i els futurs 
ascensors del Polvorí, en els edificis de “Foment”, com de la plaça Durruti. 
Aquesta correcte adequació sol·licitada hauria d’evitar la escassa il·luminació 
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que provoquen actualment els fanals existents en el primer cas, com l’excés 
d’il·luminació que provoquen els potents fanals de gran tamany que es van 
instal·lar en la plaça en el segon cas.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a comprovar que els 
Clubs Cannàbics existents en Poble-sec acompleixen amb la normativa de 
ventilació pertinent per evitar els olors provocats pel consum de substàncies en 
els mencionats Clubs Cannàbics al voltant dels carrers on estan ubicats, 
arribant inclús a afectar als portals dels habitatges adjacents, sobre tot per la 
tarda-nit , segons les queixes dels veïns.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc realitzi una investigació per 
conèixer si l’empresa privada encarregada de la gestió d’aquest cablejat 
(Endesa) incompleix les normatives municipals, i en el cas de no acomplir-les 
es busqui la manera de fer que s’acompleixin. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Que el Govern del districte de Sants-Montjuïc canvií la direcció del carrer Valls 
per a que sigui d’un sol sentit fins el carrer Amposta i canviar el sentit del carrer 
Amposta perquè baixi cap al carrer Sant Fructuós. 
 
 
Barcelona, 10 de desembre 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 .  
 
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. 
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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 
 
 


