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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 7 de maig de 
2020, a les  16:00 hores, a la sessió ordinària  del ple del Consell del Districte, 
de manera no presencial (mitjançant videoconferènci a) a través de l’enllaç 
digital que es facilitarà oportunament.  
 
L’ordre del dia de la sessió, aprovat per la Junta de Portaveus reunida el 29 
d’abril de 2020, serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 16 de desembre de 2019. 
 
B ) Part informativa :  
 

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

2.1. Sobre el Pla d’equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc 
2019-2029. 
2.2. Sobre l’emergència climàtica 

3. 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 Integral per a la concreció d’ús i determinació de les 
condicions de l’edificació de la parcel·la del carrer Comtes de Bell-lloc 
76-78 de Barcelona, promogut per Funeraria San Ricardo, S.L. 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla de 
Millora Urbana d’Ordenació de l’Estació del Funicular de Montjuïc, 
promogut per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla  
Urbanístic de l’equipament on s’ubica l’Església de Santa Maria de 
Sants; promogut per l’Arquebisbat de Barcelona. 

4. APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 
d’Honor de Barcelona de 2020, individual i col·lectiva. 

D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 
 
Que el Govern del Districte faci els canvis pertinents tendint a la 
descentralització dels serveis, a través de:  
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1. El reforç dels Centres de Serveis Socials, incrementant el nombre 

d’oficines. 

2. L’ampliació del servei d’atenció telefònica dels Serveis Socials, fent-lo 
gratuït.  

3. L’obertura d’un menjador social o punt de repartiment alimentari de 
proximitat a tots els barris.  

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal J xCat: 
 
El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda instar al govern del 
Districte a: 
 

a. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una 
plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels 
comerços i dels eixos comercials del districte, que agrupi totes les 
iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal 
de referència del comerç de proximitat al districte. 

b. Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els 
comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de 
venda online. 

c. Destinar recursos a eines de marquèting online per tal de donar a 
conèixer als veïns i veïnes del Districte que poden seguir comprant a 
domicili als comerços del seu barri. 

d. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per 
facilitar la compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i 
higiene a tots aquells establiments que tindran atenció al públic un cop 
puguin obrir. 

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C s: 
 

Elaborar un Pla d’Impuls i Reactivació Social i Econòmica del Districte de 
Sants-Montjuïc, adaptat a les necessitats dels ciutadans i dels sectors 
productius afectats, per minimitzar l’impacte negatiu del COVID-19 sobre la 
situació social i l’econòmica del Districte, incloent el reforç dels ajuts per als 
sectors més afectats. Aquest Pla ha d’incloure:  
 

a) La creació d’una Taula de Treball específica i permanent sobre el 
COVID-19, composta per agents econòmics i socials, el govern del 
Districte i tos els grups polítics que conformen el Consell del Districte de 
Sants-Montjuïc, amb l’objectiu d’establir les línies d’actuació front les 
necessitats dels col·lectius que s’han vist afectats per la pandèmia, tals 
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com els comerciants, restauradors, etc. Aquesta Taula, un cop es 
formalitzi, es reunirà en un principi, com a mínim, amb caràcter setmanal 
per elaborar el pla esmentat amb l’objectiu de buscar el màxim consens 
possible entre tots els agents implicats.  

b) Que per realitzar aquest Pla serà necessari adaptar i reformular el Pla 
d’Actuació del Districte (PAD), així com el Pla d’Inversió Municipal (PIM), 
adaptant-los a la nova situació sorgida amb motiu de la crisi sanitària del 
COVID-19. 

c) Que aquest Pla, a través de la Taula de Treball específica i permanent, 
establirà, amb el màxim consens possible, les mesures necessàries en 
l’àmbit social i econòmica, tals com:  
- Mesures socials i sanitàries: prevenció, desinfecció dels carrers, 

residències, atenció a persones grans, col·lectius vulnerables i de 
risc, etc. 

- Mesures econòmiques: impostos, taxes, preus públics, bonificacions, 
línies de subvencions, ajuts econòmics directes, assessorament als 
comerciants, restauradors, etc.  

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal B xCanvi: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a impulsar, de 
forma activa, la formació i preparació de les nostres pymes i autònoms per a la 
digitalització i la venda a través d’internet, especialment els comerços de 
proximitat, amb el suport de programes de Barcelona Activa, oferint ajustos a la 
seva transició digital.  
 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

Que pel govern del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc 
conjuntament amb les respectives regidories competents es prenguin les 
següents mesures: 

1. Identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de comerciants, 
els establiments comercials del Districte que veuen amenaçada la seva 
supervivència per la crisi del Covid19. 

2. Mediïn entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de 
l’activitat comercial. 

3. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima 
celeritat atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 
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4. Creïn un marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la 
ciutat que compti amb el suport del Districte que, tot garantint, la seva 
idiosincràsia, permeti arribar al consumidor final mitjançant un model 
logístic no contaminant i econòmic. 

5. Instin el govern municipal a implementar amb urgència la taxa 
d’ocupació de l’espai públic a les grans empreses de comerç electrònic 
que basen el model del seu negoci bàsicament en el repartiment a 
domicili. 

6. Garanteixin la sostenibilitat de les associacions de comerciants i eixos 
comercials.  

7. Impulsar la visualització dels Eixos comercials tant a la via pública com a 
internet dels comerços associats i de l’existència dels propis Eixos. 

 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per 
escrit de la resposta oral. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Crear un fons d’ajut per acréixer les subvencions a les famílies per la inscripció 
a les activitats extraescolars dels infants i adolescents i així alleugerar les 
economies domèstiques més vulnerables dels costos subjacents als estudis; i 
habilitar recursos humans d’enllaç amb els òrgans municipals i nacionals (BCN 
Activa i el SOC) per assessorar i facilitar l’adequació de les respostes a les 
demandes de formació per a persones no qualificades i vulnerables del 
districte. 
 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per 
escrit de la resposta oral. 
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el districte de Sants-Montjuïc honori, en el format que cregui convenient a 
tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l’Estat 
d’alarma decretat per vèncer el Covid-19, entre ells treballadors/es sanitaris 
dels hospitals i CAPs del Districte, els i les professionals de residències i 
l’atenció domiciliària a les llars del Districte així com als cossos d’emergències 
seguretat i prevenció, comerciants, treballadors dels mercats municipals del 
districte, treballadors socials, serveis de neteja, serveis de mobilitat i a totes les 
xarxes veïnals del Districte de Sants-Montjuïc que s’han unit en la lluita contra 
el covid-19. 
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-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el govern municipal dissenyi un Pla d’adaptació del transport públic al 
desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats 
pròpies del districte Sants-Montjuïc. Aquest pla haurà de contemplar entre 
d’altres les següents mesures: 
 

• Ampliació de l’horari de servei. 
• Ampliació del número de combois. 
• Augment de la freqüència de pas dels combois. 
• Solucions adaptades a la tipologia específica dels busos barris (mida del 

vehicle i distància de seguretat entre passatges, edat avançada 
usuaris...) 

• Personal auxiliar per ordenar i segregar  l’entrada de viatgers als 
combois. 

• Disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció dels viatgers ( gel 
hidro-alcohòlic, mascaretes, guants....) 

 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte procedeixi, de forma immediata, a la neteja i 
desinfecció dels carrers, parcs i jardins dels barris de La Marina, com serien els 
carrers Alts Forns, Mineria, Mare de Déu de Port, l’entrada a Can Clos, etc., A 
més d’aquestes accions reivindicades pels veïns de la zona, seria convenient 
que s'informés a través d'entitats, comerciants o publicitat institucional de les 
mesures de prevenció i normativa vigent per a dipositar les deixalles sanitàries 
(mascaretes, guants ...) i així facilitar que la gent tingui la informació pertinent 
sobre la manera de procedir respecte a aquests materials tan sensibles. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern de Districte ofereixi llocs preparats i segurs a les persones 
sense llar que estan encara vivint durant aquesta pandèmia en assentaments a 
la Muntanya de Montjuïc, ja que davant la crisi del Covid-19 aquesta situació 
pot ser perillosa per a la salut, al no poder complir correctament amb el 
confinament decretat pel Govern d'Espanya. 
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Que el Govern de Districte de Sants-Montjuïc insti a l'ajuntament de Barcelona 
a què es rendeixi un homenatge als veïns i veïnes del Districte que han perdut 
la vida a causa de la crisi sanitària pel COVID-19 i en agraïment a tots els 
professionals sanitaris, forces i cossos de seguretat, treballadors de el Districte 
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i d'establiments de productes de primera necessitat, que durant els moments 
més greus han sabut estar a l'altura. 
 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Quines mesures pensa dur a terme el Govern del Districte per donar una 
resposta transversal a les diverses problemàtiques, generades a partir dels 
trastorns mentals, siguin transitoris o crònics, ocasionats pels efectes del 
Covid-19? 
 
E. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
 “En favor de la desconcentració política i de gestió de l’Ajuntament de 
Barcelona “ 
 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo 
 


