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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 11 de març de 
2021, 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 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 4 de 
març de 2021, serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 15 de desembre de 2020. 

. 
B ) Part informativa :  
 

1. Despatx d’ ofici. 

2. Mesura de Govern. 
2.1. Accions Pla de Barris 2021-24 Poble-sec. 
3. Informe del Regidor.  

C ) Part decisòria.   

 
C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern 

 
1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el Pla Especial Urbanístic per a 

la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona; d’iniciativa 

municipal. 

2. EMETRE INFORNE PRECEPTIU sobre  Pla Especial Urbanístic per a la 

regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, 

habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives 

docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 

municipal  

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el Pla Especial Urbanístic per a 

la regulació d’equipament públic d’allotjament dotacional, situat a l’Av. 

Carrilet 22-24; promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i 

Rehabilitació (IMHAB). 
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D) Part d’impuls i control: 

 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 

 

Que el Govern del Districte revisi i actualitzi l’estat del programa ‘Camí escolar 
espai amic’ amb tots els centres qui hi són registrats, i vetlli per l’acompliment 
del seu triple repte: mobilitat autònoma, segura i sostenible per als infants, 

adoptant totes les mesures necessàries de vigilància per què els escolars se 
sentin en seguretat tot i que no vagin acompanyats pels camins d’anar a 
l’escola o de tornar-ne, augmentant els sistemes de vigilància als camins 
escolars més aïllats de la urbanització i del trànsit humà així com els que es 

troben en entorns més naturals i amb poca circulació de vianants, establint els 
mecanismes més adients per fer partícips els veïns i veïnes dels barris que 
acullen les escoles, especialment el jovent, i fer-los corresponsables del 
programa ‘Camí escolar espai amic’, accelerant la fase d’enquestes de 

l’esmentat  programa, acompanyada d’actes oficials de difusió i visualització als 
centres els camins escolars dels quals presenten més vulnerabilitat dels 
infants. 
 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
 

Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al Govern 
Municipal a crear una Taula de Serveis Socials que compleixi amb els següents 

requisits:  
1. Estarà composada per les diferents entitats i xarxes ciutadanes que 

treballen al districte, representants dels diferents grups municipals amb 
representació a l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció Territorial de Serveis 

Socials així com la representació tècnica que es consideri adient.  
2. Aquesta Taula s’haurà de reunir amb caràcter trimestral.  
3. A cada sessió de la taula es presentarà per part de l’Ajuntament un informe 

detallat que reculli les atencions que des de serveis socials de Barcelona 

s’han fet, la tipologia d’atencions realitzades i la quantitat d’ajudes a 
l’alimentació sol·licitades i concedides.  

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

 

Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, davant l’augment de 
robatoris que han sofert els comerciants de Creu Coberta durant aquest any 
2021, acordi elaborar un pla específic per a garantir la seguretat en la zona que 

tingui en compte als afectats per aquests robatoris, i així evitar els saquejos 
que estan castigant els negocis situats en aquesta part del barri d’Hostafrancs. 
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que des del govern del Districte es dissenyi una campanya dirigida als 
propietaris i propietàries de gossos perquè siguin conscients de les normes que 
han de complir en el moment de treure les seves mascotes al carrer, per a que 

d’aquesta manera veïns i animals puguem viure en harmonia.  
 
 

D) 2. Precs 

 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

Que coneixent la mancança d’equipaments del barri Font de la Guatlla i la  

reivindicació d’entitats i veïnat de l’espai de les antigues instal·lacions de 

l’Institut Rubió i Tudurí, demanem s’informi a entitats,  veïnat i a aquest Consell 

de quin ha estat el criteri per adjudicar provisionalment a l’Institut Barcelona 

Esports aquest espai, qui ha estat el responsable de fer aquesta adjudicació, 

quins recursos económics i de quina partida s’han fer servir per la seva 

adeqüació, i quina és la ubicació i projecte definitiu de l’Institut  transcorreguts 

els dos cursos anunciats.  

 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

 

Que el Govern del Districte creï un Grup de Treball amb les entitats comercials, 
culturals i socials del Districte per tal de dissenyar conjuntament la 
implementació del projecte d’adquisició de locals en planta baixa al Districte de 

Sants-Montjuïc. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc explori la possibilitat de cedir 
temporalment la guingueta, situada al Parc de l’Espanya Industrial i que 

actualment es troba en desús, per tal que el club pugui guardar part del 
material necessari per desenvolupar la pràctica esportiva i pugui disposar del 
lavabo. En cas que això no sigui possible que s’atengui a la demanda del Club 
per poder cercar alternatives d’acondicionament de les instal·lacions.  
 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 

Que des de Parcs i Jardins es valori la possibilitat de canviar aquests arbres de 

la Rambla Badal per uns altres més grans que facin ombra, o que s’explorin 
altres alternatives com posar marquesines que protegeixen del sòl i facilitin 
l’estada dels veïns a l’espai.  
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-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que el Govern del Districte comuniqui a tots els veïns com consideri més 
oportú quin és l’espai habilitat en cada barri per a realitzar pràctiques esportives 
a l’aire lliure.  

 
D) 3. Preguntes 

 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Pot indicar-nos el Govern del Districte si ja està redactat el projecte que deriva 

del Pla de Millora Urbana d’Ordenació de l’Estació del Funicular de Montjuïc, en 

quina fase està, i si han consultat amb historiadors i experts interessats en 

preservar l’antiga estació la possibilitat de fer aportacions per a definir aquest 

projecte? 

- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Pot indicar-nos el Govern del Districte si es podrà celebrar enguany 

l’esdeveniment ciclista organitzat pel Club Ciclista Catalunya-BCN en el tram 

que va des de c/ Olzinelles fins a Rambla Badal, previst per al matí del 21 de 

març de 2021, tenint en compte que l’esdeveniment compta amb totes les 

mesures de seguretat pertinents i compleix amb la normativa establerta 

respecte a la COVID-19 que ha aprovat el PROCICAT? 

 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 
Com es pretén abordar la problemàtica que genera l’ocupació il·legal des del 
govern del Districte de Sants-Montjuïc? Es durà a terme alguna política per 
acabar amb aquest fenomen? 

 
 
D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

Que s’informi de l’estat d’execució, de la prec de Grup Municipal de JxCat 
acceptada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc 16 de 
desembre de 2019: 
 

Que el districte de Sants-Montjuïc estudiï i 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 hi treballen.  
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Aquesta pla d’actuació ha de posar l’accent en la intens ificació 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 presencia de patrulles de la 

Guàrdia Urbana i/o agents cívics. 
 
E). Declaracions institucionals. 

- Sobre commemoració del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones  

 

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.  

  
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 10 de març, als enllaços que 
s’ofereixen al web del Districte. 
 
Més informació al respecte al web del Districte. 
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