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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 20 de maig 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 13 de 
maig de 2021, serà el següent: 
 
PRÈVIA 

 

Informació sobre el procés participatiu de la ciutadania adolescent de 
Barcelona. 
 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària d’11 de març de 2021. 

. 
B ) Part informativa :  

 

1. Despatx d’ ofici. 
2. Informes: 

2.1. Informe sobre actuacions d’habitatge al Districte de Sants-Montjuïc 

2.2. 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 de l'ampliació de l'equipament al carrer Olzinelles 30 de 

Barcelona; d'iniciativa municipal. 

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

la regulació de l'ampliació de l'equipament docent situat a la carretera de 

La Bordeta número 35-41, d'iniciativa municipal. 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el canvi de denominació del 

carrer d’Enric Bargés per carrer Dolors Batlle i Sunyer, al Districte de 

Sants-Montjuïc. 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
Serv eis Jurídics - Secretaria 
 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
Telèf on 93 291 42 29 
Fax       93 291 42 24 

 

 

4. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la denominació plaça de la 

Volta Ciclista a Catalunya per a l’emplaçament: espai entre els carrers 

Viriat, Enric Bargés i Numància, al Districte de Sants-Montjuïc. 

5. APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 

d’Honor de Barcelona 2021, 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 en el termini d'un mes, convoqui el Consell Sectorial 

de Mobilitat per poder fer les revisions , analitzar la situació actual del transport 

de Bus al Districte i cercar les millores, i així poder elevar com a proposta 

conjunta aquelles actuacions que considerem més adients. 

 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 

 

Que el govern municipal del Districte de Sants-Montjuïc convoqui als grups 
municipals a les comissions de seguiment d’obres que actualment hi ha en 
actiu i a les que es constitueixin amb motiu de les obres previstes fins a final de 

mandat. Adjunt a aquesta petició de convocatòria sol·licitem que se’ns 
comparteixi el calendari d’obres del Districte (cronograma).  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

 

Que el Govern del Districte, davant les dificultats que han sofert durant la 
pandèmia els clubs esportius de Sants-Montjuïc (disminució d'ingressos, 
restriccions ordenades per les Administracions Públiques, descens del nombre 

de socis...), analitzi la situació actual d'aquests clubs i enumeri les seves 
necessitats per a garantir la seva conservació, realitzant un informe i remetent 
el mateix a tots els partits polítics d'aquest Consell Plenari, a més de 
comprometre's a posar en marxa els recursos municipals necessaris per a 

evitar, en la mesura que sigui possible, el tancament d'instal·lacions i entitats 
esportives. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 

 

Instar el govern del Districte a demanar un estudi a TMB o a l'entitat que 
correspongui en el seu defecte al fet que es realitzi una recerca exhaustiva per 
a analitzar si realment les vibracions que preocupen els veïns afecten 

negativament els edificis, perquè amb el resultat d'aquesta recerca es pugui 
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posar una solució en cas de ser necessari, i en cas contrari donar tranquil·litat i 

seguretat als veïns del nostre Districte. 
 

D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

 
Que el Govern del Districte elevi a la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de 
Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el 

nom de Maria del Carme Buatell i Costa a un vial o espai públic del Districte de 
Sants-Montjuïc, en reconeixement a la trajectòria vital d’aquesta lluitadora 
antifeixista i en homenatge a tota una generació de dones i homes del nostre 
país que foren víctimes de la repressió del nazisme per les seves conviccions 

demòcrates i republicanes 
 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc cedeixi a la Unió d’Entitats un 
espai de magatzem en els locals dels nous habitatges de construcció municipal 
a la Marina de Prat Vermell per tal que aquesta entitat pugui continuar 
desenvolupant la seva activitat.  

 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

 
Que es realitzin les actuacions necessàries de conversació, museïtzació  i 

adequació perquè l’interior del pou es pugui visualitzar des del carrer. 
Demanem que es buidi la grava que hi ha a l’interior, s’instal·li un sistema 
d’il·luminació que permeti apreciar la ceràmica policromada i que es col·loqui 
una tapa transparent a l’entrada del pou a fi de poder recuperar una part de la 

memòria històrica del barri.  
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 

Que el Govern del Districte procedeixi a estudiar i gestionar una actuació 
urbanística integral del Parc de les Tres Xemeneies que permeti de manera 
urgent recuperar aquest parc per al barri i evitar la seva degradació. Aquesta 
gran intervenció hauria d'intentar consensuar-se amb els veïns del Poble-*sec 

per a poder ampliar i millorar la zona dels jocs infantils, la creació d'un circuit 
gimnàstic, la instal·lació d'una "guingueta", la millora de la neteja, etc. Totes 
aquestes accions serien primordials per a que que el veïnat recuperi finalment 
les Tres Xemeneies. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
 

Que el Govern de Districte elabori un informe per a lliurar-lo als diferents Grups 

Municipals del Districte, en el qual inclogui tant la seva valoració sobre la 
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implementació de les noves mesures d'urbanisme tàctic com a dades relatives 

a l'ús dels carrils bici i a la sinistralitat derivada de les actuacions d'urbanisme 
tàctic en el Districte. 
 
D) 3. Preguntes 

 
- Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Quines actuacions, explicades amb precisió, s’han realitzat al districte en 
resposta a la petició d’una representació veïnal organitzada i quins resultats 
han produït. 
 

- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Pot indicar-nos el Govern del Districte exactament en què consisteix el projecte 
que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona a la premsa sobre fer una seu o 

"hub" d'innovació i tecnologia de l'esport al Palau d´Esports del carrer Lleida, ja 
que ni els veïns ni els partits de l'oposició de Sants-Montjuïc hem estat 
informats directament d'això? 
 

-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 
Quines mesures prendrà l'Ajuntament de Barcelona per a garantir que les 
festes del Poble-sec d'enguany es desenvolupen respectant totes les garanties 

de seguretat necessàries per a no posar en risc als qui assisteixin a aquestes 
festes? Quin suport es donarà als organitzadors perquè puguin desenvolupar 
les festes de la millor forma possible? 
 

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 d’ERC aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc  de 15 de desembre de 2020: 

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 insti l’Ajuntament de Barcelona per 

agilitzar 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 
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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. 

 

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 18.00 hores del pròxim 19 de maig de 2021, als 
enllaços que s’ofereixen al web del Districte. 
 
Més informació al respecte al web del Districte. 
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