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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 03 d’octubre de 
2019, a les 18:45 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 27 de 
setembre de 2019, serà el següent: 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió extraordinària de 25 de juliol 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 l’aprovació inicial del Pla 

especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de 

subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona, 

d’iniciativa municipal. 

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

Especial Urbanístic d’assignació d’usos a l’equipament esportiu E/E-12 

Club Natació Montjuïc-Fundació Damm, promogut per Club Natació 

Montjuïc i Fundació DAMM. 

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

Especial Urbanístic per a la regulació dels sòls d’equipament entre el 

carrer de la Metal·lúrgia i el Passeig de la Zona Franca, del sector 14 de 

la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal. 

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

Especial Urbanístic per a la regulació de l’ús del subsòl de l’espai lliure 

entre els carrers Burgos i Riera de Tena al barri de Sants per a la 

ubicació d’una subestació elèctrica, 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 ERC. 
 
Proposem la elaboració i execució, amb caràcter d’urgència, d’un projecte 
d’arranjament d’aquest espai per evitar mals majors en futurs episodis de pluja 
que contempli:  

- Poda, neteja i recollida dels arbres en mal estat o amb perill de caiguda. 

- Solució permanent de consolidació de la zona verda entre els carrers 

mencionats, amb pendent, per evitar majors despreniments de terra i 

pedres. 

- Ampliació dels embornals en el carrer Jocs del 92 per evitar l’acumulació 

d’aigua, neteja i ampliació dels embornals al carrer Pedrera de Mussol. 

- I la reubicació dels contenidors d’escombraries del mateix carrer que en 

el darrer episodi de pluja van baixar fins al carrer Mare de Déu del Port. 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc disposi de la presència suficient d’agents de 
la Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas d’una presència 
compartida amb Districte de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi com fins ara. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
Que des del Govern del Districte s’insti a l’Ajuntament de Barcelona a:  

− Procedir a incrementar la presència policial en els barris de Sants-

Montjuïc, realitzant patrulles a peu, tan d’uniforme com de paisà, tal i 

com sol·liciten els veïns del nostre Districte.  

− Procedir a incrementar les patrulles nocturnes i de cap de setmana a 

Sants-Montjuïc. 

− Procedir a fer complir les ordenances municipals de civisme i la 

legislació vigent relacionada amb la seguretat i els espais públics. 

− Procedir a una major vigilància en els parcs i jardins més afectats per les 

queixes veïnals degut a l’incivisme, el soroll o els grafits.  

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 
 

− Impulsar un “Pla Integral per a la Convivència i el descans veïnal” que 

posi fi al soroll i a l’incivisme, focalitzat en la protecció de la convivència i 

el descans veïnal als carrers i a les places del Districte, especialment a 

la zona del Poble-sec. 
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− El Govern elaborarà una proposta amb el termini de tres mesos des 

d’avui. Una proposta que serà consensuada amb els partits de l’oposició, 

els veïns de les places i carrers afectats i amb l’assessorament de la 

Guàrdia Urbana.  

− El pla necessàriament tindrà que fer un diagnòstic de la situació actual i 

proposar solucions concretes, com a mínim, a tres aspectes: soroll, 

incivisme i convivència. 

 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc, en coordinació amb l’Institut 
Barcelona Esports, elabori un pla d’impuls i visualització de l’esport femení al 
Districte, que inclogui, entre d’altres aspectes, l’accés i priorització de l’accés a 
horaris i instal·lacions per equips femenins, així com les reformes estructurals 
necessàries als equipaments i instal·lacions i fent píndoles informatives i 
promoció activa de l’esport femení a tots els barris del Districte. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el Bus V5, que passa pel davant de la parada núm. 1916 sense aturar-se, 
faci una de les seves parades en aquest punt del seu recorregut. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc busqui un altre localització pel parc de neteja 
tal i com l’AMPA de l’escola (Can Maiol) demana 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Districte de Sants-Montjuïc intensifiqui la neteja de l’espai (Jardins de la 
Rambla de Sants) i ens faci retorn de quines són les tasques de manteniment i 
neteja, i amb quina periodicitat es realitzen. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc, procedeixi a adequar els 
lavabos de les instal·lacions del Club de Petanca “El 8 de Maig” de la Marina de 
Port a les necessitats dels seus socis i participants, sent una opció a estudiar la 
instal·lació d’un petit mòdul com un nou lavabo per complementar a l’únic 
lavabo existent que actualment comparteixen homes, dones i persones amb 
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diversitat funcional, i així evitar la saturació que es produeix durant les jornades 
amb més participants.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc retiri el llaç que penja del balcó 
de l’Ajuntament i retiri tota simbologia que no representi a tots els ciutadans del 
Districte. 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Com estan actualment les obres per a la instal·lació de dos ascensors entre els 
carrers Mare de Déu de Port i Segura, per poder accedir al barri del Polvorí, i 
quan està previst que es finalitzin les mateixes, al no complir-se cap dels 
terminis previstos anteriorment? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Es planteja el Govern del Districte iniciar els passos pertinents per a l’eliminació 
de aquest cablejat? (cablejat elèctric del barri de la Font de la Guatlla). 
 
Barcelona, 27 de setembre 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. 

 

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 
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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 

 

 


