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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 14 de desembre 
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 de caràcter presencial per als membres del 
Consell Plenari i de caràcter presencial amb aforament limitat 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 l’1 de 
desembre de 2021, serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 7 d’octubre de 2021. 
. 
B ) Part informativa :  
 

1. Despatx d’ ofici. 
 
2. Informe: 
 
2.1. Relatiu a la mesura de govern del pla de xoc i mesures post-Covit-19 
per el comerç, mercats i restauració del 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 pressupost municipal 

corresponent a l’exercici 2022. 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost del Districte 

corresponent a l’exercici 2022. 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU 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 2022 i sotmetre-la a la Comissió de Govern 

de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 

4. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el projecte normatiu del 

reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, 

d’iniciativa municipal. 
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5. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el Pla de millora urbana del 

sector 9 de la Modificació del PGM per a l'ajust del pla de la Marina del 

Prat Vermell, a la Zona Franca; promogut per Global Blue Center S.L. 

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

la regulació de l'equipament situat a l'Avinguda Miramar 31-41, al 

districte de Sants Montjuïc; d'iniciativa municipal a proposta del Consorci 

d'Educació de Barcelona. 

 
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 posi al coneixement de totes les entitats 
representatives els criteris d’atorgament de permisos i llicències per organitzar 
fires i mercats, amb les dotacions econòmiques o pressupostàries 
corresponents.  

2. Que la informació en relació a fires i mercats locals arribi a totes les entitats i 
a totes les llars per tal de fomentar la participació dels agents del sector en 
l’organització, així com l’ interès de la població per al comerç i els productes de 
proximitat  

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
 
 Que el govern del districte presenti al proper Plenari del Consell de Districte un 
pla d’actuació on es s’especifiqui un calendari de les actuacions a realitzar al 
carrer Burgos/ Riera de Tena (expropiació, reallotjament i construcció nou 
edifici). 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
- Que des del Consell Plenari de Sants-Montjuïc s'insti el Govern Municipal a 

la revocació de la suspensió de llicències de les Llars Compartides i 

s'impulsi la seva regulació, amb la incorporació dels criteris i limitacions que 

siguin necessaris, a més d'un règim sancionador per a garantir la màxima 

seguretat jurídica i la convivència ciutadana. 

- Que es presenti en el primer trimestre de 2022 un informe amb totes les 

dades estadístiques sobre aquesta mena d'allotjaments a Sants-Montjuïc, 

com a nombre d'habitacions o incidències. 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 
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1. Instar el govern del districte a posar en marxa una campanya informativa, 

amb mitjans i abast suficients, per a fer-li arribar als interessats tota la 

informació relativa al tràmit a seguir per a la sol·licitud de noves terrasses i 

ampliacions d'aquestes. 

2. Instar a millorar l'aspecte tècnic i visual de les terrasses provisionals, 

eliminant els blocs de ciment “New Jersey” de forma immediata, per a 

integrar-les en el paisatge urbà i evitar la sensació visual d'un espai en 

obres. 

 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Instar a aquest Ajuntament, via Govern d’aquest Districte, a dur a terme una 
auditoria externa independent sobre la xarxa de distribució elèctrica, així com 
dels canvis estructurals a la mateixa que garanteixin que ningú es vegi privat de 
subministrament elèctric, impulsant paral·lelament processos d’auditoria 
ciutadana pública, tot posant la ciutadania al centre, fent-la partícep i 
protagonista, per desmantellar irregularitats, abusos i fraus que fins ara han 
passat desapercebuts, exigint responsabilitats de l’empresa en els talls del 
servei i garantint les indemnitzacions a què tenen dret les persones que es 
vegin damnificades, forçant a l’empresa a retre comptes anualment del pla 
d’inversions detallat i públic que permeti a la ciutadania controlar el seu 
compliment.  
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 

Que el govern del Districte constitueixi una Comissió d'Estudi d'una línia de Bus 

circular que serveixi de connexió entre els Barris d'Hostafrancs, la Bordeta i 

Font de la Guatlla, per a la facilitat ,recorregut i millora d'accessibilitat entre els 

veïnats i els serveis que els són d'ús. 

 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc convoqui les taules comunitàries 
de la resta de barris per treballar la neteja i l’espai públic. Que en el marc 
d’aquestes taules s’actualitzi i es detecti quines són les  
zones on cal incidir de manera més activa i també s’expliqui quines són els 
procediments de neteja i la freqüència amb que es realitzen les actuacions. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
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Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc convoqui una trobada on es 
presenti la proposta definitiva dels trams de carril bus – bici – taxi amb les 
modificacions que s’han incorporat tenint en compte les peticions que han 
traslladat els equipaments i els veïns del barris de la muntanya.  
En la mesura del possible que es faci en la mateixa sessió un primer balanç de 
la mesura. 
  .

 
D) 3. Preguntes 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Pot indicar-nos el Govern del Districte si ha comprovat les queixes dels veïns 

del carrer Leiva, 14 respecte al soroll ocasionat a les nits i els caps de setmana 

del local situat en aquesta mateixa adreça i si es compleix la normativa vigent 

en aquest lloc? 

- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Pot indicar-nos el Govern del Districte una informació actualitzada de com van 

els tràmits pertinents dels projectes seleccionats en les votacions dels 

Pressupostos Participatius de Sants-Montjuïc, els quals haurien d'estar 

realitzats durant aquesta mateixa legislatura segons paraules d'aquest mateix 

Govern del Districte? 

- Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

En quina situació es troba les mesures aplicades per disminuir la contaminació 

acústica al Districte de Sants-Montjuïc? 

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

Que s’informi de l’estat d’execució, del prec de Grup Municipal de GMERC 
acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 15 de 
desembre de 2020: 

 
Que el Govern del Districte estudiï la possibilitat de compra o lloguer 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 JxCat: 
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Que s’informi de l’estat d’execució, de la proposició de Grup Municipal de 

GMDJxCat aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-

Montjuïc de 7 de juliol de 2021: 

Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al govern 
Municipal a que en el termini de tres mesos (principis d’octubre) es convoqui 
una sessió monogràfica sobre el projecte Magòria on s’informi del calendari 
d’actuacions previst, de l’adequació del projecte arrel de la proposta realitzada 
per la Taula d’Esports i de la viabilitat d’incloure en el projecte la construcció 
d’un Parc de Neteja.  
Sol·licitem que abans de la realització de la sessió se’ns aporti la documentació 
que serà objecte d’estudi i treball durant la sessió. 
 

E). Declaració institucional. 

Sobre el dia mundial de la lluita contra la SIDA. 

 
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 presencial de la sessió amb aforament limitat per al públic, 
els/les ciutadans/nes que ho desitgin, podran formular sol·licitud d’assistència 
que s’haurà de presentar a través de la plataforma IRIS, fins a les 18.00 hores 
del pròxim 13 de desembre de 2021. 
 
Més informació al respecte al web del Districte. 
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