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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 15 de desembre 
de 2020, a les 18:00 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. 
 
Amb motiu de l’actual situació de prevenció sanitària derivada de 
l’afectació de la Covid-19, i d’acord amb el que estableix la normativa 
sanitària vigent, la sessió serà semipresencial per als membres del 
Consell Plenari i de caràcter no presencial per a al públic. S’adjunta NOTA 
INFORMATIVA al respecte al final d’aquesta convocatòria 
 
L’ordre del dia de la sessió, aprovat per la Junta de Portaveus reunida el 3 de 
desembre de 2020, serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 15 d’octubre de 2020. 
. 
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 Pla de Millora Urbana del 

sector 2 delimitat a la MPGM de La Marina del Prat Vermell; promogut 

per CALAGRAN SAU  

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la Modificació del Pla especial 

urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció 

arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la 

ciutat de Barcelona. 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la Modificació del Pla General 

Metropolità per regular el sistema d’equipaments d’allotjament dotacional 

al municipi de Barcelona; d’iniciativa municipal. 

4. APROVAR el canvi de nom de l’Equipament Municipal Complex Esportiu 

La Bàscula per la denominació Complex Esportiu La Bàscula-Emilio 

Fernández. 

5. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost municipal 

corresponent a l’exercici 2021. 
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6. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost del Districte 

corresponent a l’exercici 2021. 

7. EMETRE INFORME sobre 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 2021 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 

8. EMETRE INFORME PRECEPTIU, de conformitat amb allò disposat a l’ 
article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona i l’ article 10.6.a) de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, el Programa d’ 
Actuació Municipal per a 2020–2023. 

9. APROVAR, el Programa d’ Actuació del Districte de Sants- Montjuïc per 
a 2020-2023; i TRAMETRE’L a l’ Alcaldia per a la seva tramitació 
corresponent. 

 
 
D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 

1. Que el Govern del Districte insti l'Ajuntament de Barcelona a dotar de 
més recursos tant humans com informàtics el grup de treball gestor dels 
informes de coneixement de residència (ICR) 

2. Que l'autoritat pública del Districte agilitzi els sistemes d'atenció 
ciutadana reduint els temps d'espera per a les cites prèvies, que minven 
les possibilitats de consecució dels informes, imprescindibles per a la 
inserció social i, per tant, de la convivència en igualtat d'oportunitats 

3. Que el districte de Sants-Montjuïc, amb les seves competències 
inherents, prengui la iniciativa de conjuminar la fase prèvia d'examen de 
sol·licitud d'empadronament que efectuen els serveis socials, i la 
posterior del grup de treball dels informes de reconeixement de 
residència (ICR)  

4. Que el districte de Sants-Montjuïc creï un espai o canal d'informació, 
col·laboració i seguiment amb les entitats de suport i acompanyament de 
persones sense domicili fix en tràmits d'empadronament. 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc en els propers 6 mesos es 
comprometi a liderar un espai de participació obert a entitats, veïns i grups 
municipals representants al consistori per donar impuls al projecte Palau 
d’Esports per tal de tenir a final de mandat un projecte definit.  
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
1- Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al 
Consorci d'Educació de què forma part l'Ajuntament de Barcelona, a garantir la 
continuïtat de l'Escola de Can Clos i el seu projecte educatiu i social, 
comprometent-se a no tancar el centre, independentment de les possibles 
fusions que puguin haver-hi. 
 
2. Que per evitar les deficiències de les instal·lacions que indica el Consorci 
d'Educació com excusa per tancar l'Escola de Can Clos, des del Districte de 
Sants-Montjuïc es procedeixi a negociar amb l'equip directiu i l'AMPA de la 
susdita Escola de Can Clos perquè es realitzi una diagnosi de les necessitats 
estructurals de l'entorn i es pugui acordar les inversions necessàries per a 
poder esmenar les deficiències que puguin existir. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 
 
Proposem realitzar un estudi sobre la possibilitat de crear un "Hotel d’Entitats "o 
similar per solucionar els problemes que estan vivint diferents entitats de 
Districte i que viuran en un futur proper per les dificultats per pagar el lloguer 
dels locals en què estan ubicades. 
 
 
D) 2. Precs 
 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el Govern del Districte estudiï la possibilitat d’adquirir i reconvertir 
establiments hotelers de Sants- Montjuïc que han hagut de tancar a causa de la 
crisi econòmica derivada de la COVID-19 per tal de transformar-los en 
equipaments per a persones sense llar. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc, convoqui amb la màxima 
celeritat el Consell Sectorial de Memòria Històrica amb la finalitat de crear 
equips de treball, per poder iniciar les tasques d'identificació i revisió dels 
Deportats i Deportades del nostre Districte, i així agilitzar la instal·lació de les 
stolpersteine que dignificaran la Memòria dels nostres veïns i veïnes que van 
lluitar per la llibertat, la democràcia i contra el nazisme i el  feixisme 
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- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que s’ofertin nous espais als altres barris del Districte de Sants-Montjuïc per a 
dur a terme el programa Concilia a banda del punt ofertat al barri de La Marina. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Govern del districte de Sants Montjuïc ens informi en els propers mesos 
de quina és la previsió de carrers prioritaris per arranjar durant aquest mandat 
(especificant el tram).  
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Que el Govern de Districte prengui les mesures necessàries per garantir que 
els veïns i veïnes de Sants-Badal puguin arribar al Centre d'Atenció Primària 
Roger en transport públic sense dificultat i sense haver de dependre del 
transport privat. 
 
D) 3. Preguntes 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Pot indicar-nos el Govern de Districte si ja està realitzada la licitació del 
projecte per construir les noves edificacions per reallotjar els veïns del carrer 
Burgos amb Riera de Tena afectats per la tercera fase de les obres de 
cobertura de les vies de Sants, i si és així, ens poden indicar els terminis i 
temps estimat per a poder finalitzar aquests edificis? 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Poden indicar-nos des del Govern de Districte la decisió que han pres respecte 
a la Masia de Can Cervera i si segueixen defensant la viabilitat de la 
rehabilitació de l'edifici per utilitzar per a equipaments veïnals, com reclamen 
els veïns de Font de la Guatlla des de fa anys? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 
Quines mesures planteja el Govern de Districte per a la campanya de Nadal de  
2020? 
 
D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que s’informi de l’estat d’execució, de la proposició-declaració de Grup 
Municipal de GMERC acceptada en sessió del Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc de 9 de juliol de 2020: 
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1. Sensibilitzar la població fomentant la bona convivència entre veïns i veïnes 

del Districte amb una campanya per al respecte mutu entre orígens i 

cultures consubstancials. 

 

2. Planificar i custodiar sessions gratuïtes d’ús i correcció del llenguatge 

inclusiu com a principal eina de comunicació, per a una convivència 

participativa i intercultural. 

 

3. Liderar i assumir com a Districte les tasques de pedagogia, prevenció, 

mediació i derivació de situacions preconflictives entre veïns i veïnes de 

Sants-Montjuïc. 

 

4. Conscienciar en clau d’incentiu els membres de la guàrdia urbana de 

Barcelona sobre el tracte equitablement responsable en l’exercici de la 

noble tasca del manteniment de la bona convivència pacífica. 

 

5. Preconitzar l’interès per al respecte de les normes establertes com a 

garantia de la bona conducta exigible als ciutadans i a càrrec dels cossos 

de seguretat de la competència d’aquest Districte. 

 

6. Procedir a l’estricte aplicació de les sancions administratives pel no 

compliment dels deures cívics dels ciutadans/es, nogensmenys per 

vulneració de drets ciutadans. 

 

7. Acompanyar i assessorar les víctimes del tracte humà lesiu a la condició 

humana combatent la impunitat que suposa desemparament, en especial el 

dels grups més vulnerables. 

 
 
E). Declaracions institucionals. 

- Sobre el Dia internacional de les Persones amb Discapacitat 

Barcelona,  
El Secretari del Consell 
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA: 
 
1. La sessió d’aquest plenari del Consell de Districte, serà difosa pel canal 
YouTube de l’Ajuntament de Barcelona i podrà seguir-se a través del web del 
Districte.  
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2.-.Atès el caràcter no presencial de la sessió per al públic, els/les 
ciutadans/nes que conforme al que s’estableix al Reglament d’Organització i 
Funcionament del Districte de Sants-Montjuïc ho desitgin, podran intervenir per 
escrit sobre els punts de l’ordre del dia corresponents a la part d’impuls i 
control.  
 
La sol·licitud i l’escrit d’intervenció s’hauran de presentar a través de la 
plataforma IRIS, fins a les 18.30 hores del pròxim 14 de desembre, als enllaços 
que s’ofereixen al web del Districte. 
 
Més informació al respecte al web del Districte. 
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