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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 juliol de 
2022, 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. 
 
L’ordre del dia de la sessió, aprovat per la Junta de Portaveus reunida el 28 de 
juny de 2022, serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 18 de maig de 2022. 
. 
B ) Part informativa:  
 

1. Despatx d’ ofici. 
 

2. Mesura de Govern 
2.1. Sobre el Pla d’estudi de convivència en l’oci nocturn del Districte de 
Sants-Montjuïc. 
 

3. 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 6 de la modificació puntual del PGM de la Marina del Prat 
Vermell, a la Zona Franca; promogut per ICE VL 1609 SLU i ICE MRNL 
BARCELONA SLU. 
 

D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup BeC. 
 
PRIMER.- Manifestar el compromís del Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc amb la gent gran que viu a la residència pública Mossèn Vidal i 
Aunós i les seves famílies. És imprescindible garantir que els residents reben 
una atenció integral digna. 
SEGON.- Recolzar la petició de la Coordinadora Familiars de Residències 
5+1 d'ampliar les ràtios de personal a les residències de gent gran. La 
pandèmia ha posat de manifest la situació en què es trobaven les 
residències, entre altres motius, per la falta d’adequació de les plantilles a les 
necessitats actuals. 
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TERCER.- Donar suport a la petició dels familiars de la Residència Mossèn 
Vidal Aunós que exigeixen que l’empresa gestora mantingui el nombre de 
gericultors i hores d’atenció presencial existents en el moment de l’inici de la 
seva gestió, complint així les ràtios de personal establertes a la Resolució 
DSO/3788/2021, de 21 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en 
l’àmbit de la gent gran i les persones amb discapacitat, mitjançant la gestió 
delegada (DOG Núm. 8571- 27.12.2021) 
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a vetllar pel compliment de les 
condicions de l'adjudicació, de manera que s'eviti la reducció de gericultors o 
qualsevol altre canvi organitzatiu que suposi, de fet, una reducció de la 
capacitat d'atendre les persones usuàries de la residència Mossèn Vidal i 
Aunós. 
CINQUÈ.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a 
abordar les iniciatives legislatives corresponents destinades a revisar en 
profunditat l'actual model de gestió de les residències de gent gran de 
titularitat pública. Cal transitar cap a la implantació generalitzada d'un sistema 
públic d'atenció social a les persones grans que viuen a les residències de la 
Generalitat. 

 
-Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 
 
Que el Govern de Districte de Sants-Montjuïc inclogui, dins del pla previst pel 
trasllat del Futbol Club Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, mesures 
relatives a seguretat dels entorns, de convivència, civisme, mobilitat i amb 
perspectiva de gènere, per tal que el Pla serveixi per garantir la necessària 
convivència entre les activitats dutes a terme a L'Estadi Olímpic Lluís 
Companys i els veïns i veïnes barris de l'entorn i afectats, i, en especial, quan 
coincideixin diferents esdeveniments de manera simultània. 
 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
 
Que el Govern Municipal del Districte de Sants creï un catàleg d’elements 
patrimonials protegits del Districte i en faci difusió. Així mateix informi dels 
casos de pèrdua i degradació patrimonial ocorreguts al nostre districte, de les 
mesures adoptades per revertir-ho i evitar que es repeteixi. En els casos on es 
produeixi un vandalisme més intensiu s’implantin operatius de vigilància en 
zones d’especial interès patrimonial, edificis catalogats i protegits.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte elabori en un termini no superior a tres mesos un 
informe exhaustiu sobre la situació de la seguretat a la muntanya de Montjuïc, 
quedant reflectits en aquest informe totes les dades estadístiques respecte a 
les creixents queixes veïnals sobre assentaments il·legals, robatoris, 
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agressions, trencament de mobiliari urbà i destrosses dels cotxes aparcats en 
la zona, etc. 
A part d'això, l'esmentat informe haurà de contenir també les accions que 
s'estan realitzant des de l'Ajuntament per a fer front a totes aquestes 
problemàtiques, i les mesures concretes de l'Administració per a disminuir la 
delinqüència i incivisme a la muntanya de Montjuïc. 
Una vegada es finalitzi l'informe, el mateix es lliurarà a tots els grups municipals 
del Districte, a més de fer arribar la mateixa documentació al Consell del Parc 
de Montjuïc per al seu estudi. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Valents: 
 
Instar al Govern municipal al desallotjament de l’edifici de Can Vies per 
finalitzar la construcció d’una rampa d’accés a la rambla elevada del calaix de 
Sants, com de fet, ja consta a l’antic projecte pactat amb els veïns. 
 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el govern municipal del districte augmenti  les dotacions de Guàrdia 
Urbana per dur a terme inspeccions de llicències de locals d'oci nocturns i 
restauració, i reprengui la coordinació amb els Agents Cívics i equips de 
mediació, activant tots els mitjans necessaris, amb la finalitat de garantir una 
bona convivència a la ciutat, incloent també la creació d’un programa 
socioeducatiu específic al districte amb activitats integradores a l’espai públic 
amb la implicació dels sectors socials i educatius que promocioni l’educació en 
valors i el civisme. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el govern del Districte iniciï els tràmits i estudis pertinents per tal de 
catalogar l'estudi de fotografia Daguerre com a Bé Cultural d'Interès Local 
(BCIL) abans de finalitzar l’actual mandat. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat : 
 
Que el govern del Districte informi sobre les modificacions proposades per 
Taula d’Esports que han estat incorporades en el projecte i quines han estat 
rebutjades i el motiu. Sol·licitem que se’ns entregui la documentació per escrit 
de la resposta, adjuntant el plànol de la proposta final.  
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-Es planteja pel Grup Municipal JxCat : 
 
Sol·licitem que l’Ajuntament de Barcelona realitzi la neteja del solar Mare de 
Déu del Port 230 i instal·li una porta o tapi l’entrada per evitar que novament es 
produeixi l’acumulació de residus i deixalles. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que el Govern del Districte, aprofitant els Fons Europeus, estudiï instal·lar una 
escala mecànica en el lateral de les piscines municipals (a Miramar) que 
substitueixi a l'escala actual de pedra, de difícil accés, poca il·luminació i que 
dona sensació d'inseguretat als veïns, seguint l'exemple de l'altre costat de la 
muntanya de Montjuïc. Aquesta escala mecànica hauria d'unir l'Av. Miramar 
amb Nou de la Rambla. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Valents: 
 
Instar al Govern municipal a executar un pla especial de reforç de manteniment 
i neteja de l’espai natural, amb atenció especial a la poda de l’arbrat de grans 
dimensions, així com millorar la neteja dels escocells.  
 
- Es planteja pel Grup Municipal Valents: 
 
Instar al govern municipal a augmentar el control per part de la Guàrdia Urbana 
i serveis socials davant l’explotació de persones per part de màfies que els 
obliguen a pidolar a diferents punts del districte. 
 

 
D) 3. Preguntes 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Pot el Govern del Districte indicar-nos el motiu que no s'observi en aquestes 
últimes setmanes cap activitat en les obres del Centre d'Atenció Integral (CAI) 
de la Marina, tal com ens indiquen els veïns de la zona, a més de poder 
confirmar-nos quan es reprendran els treballs d'aquesta obra? 
 
 
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 d’ERC aprovat 
en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc del 7 de juliol de 
2021: 



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
Serveis Jurídics - Secretaria 

 

Creu Coberta, 104 

08014 Barcelona 

Telèfon 93 291 42 29 

Fax       93 291 42 24 

 

Que el govern del Districte dugui a terme, en el termini d’un any, les actuacions 
més adients (manteniment, inspeccions funcionals, desinfecció dels sorrals i 
instal·lació d’elements d’ombra) per tal de poder garantir un correcte 
manteniment i adequació de les àrees de joc infantil; a més de valorar-ne i 
executar la instal·lació de nous parcs en els barris més deficitaris del districte 
de Sants- Montjuïc. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució, del prec de Grup Municipal de JxCat 
aprovat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc del 7 de 
juliol de 2021: 
Que el govern municipal faci les obres de reparació del mur de les escales dels 
Jardins Laribal i de la barana de la Font del Gat i insti, des del moment en que 
s'aprovi aquest prec, al Consell del Parc de Montjuïc a realitzar una auditoria de 
tots els elements artístics i arquitectònics de la muntanya que figuren en el 
catàleg patrimonial per tal de poder conèixer quin és el seu estat de 
conservació i realitzar les obres de preservació i reparació que siguin 
necessàries. Sol·licitem que un cop realitzada se’ns lliuri una còpia de 
l’auditoria. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució, del prec de Grup Municipal de Cs aprovat 
en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 18 de maig de 
2022: 
 
Que el Govern del Districte confirmi que el tram del mur de contenció que 
separa el carrer de la Font Florida del parc del mateix nom, situat just en el 
camí que hi ha darrere de la residència, és responsabilitat de l'Administració (tal 
com reclamen els veïns). Una vegada confirmat, el Govern del Districte ha 
d'instar Parcs i Jardins que faci la corresponent poda o manteniment de la 
vegetació que allà està creixent, per a així evitar que les branques arribin a les 
finestres dels edificis adjacents, la qual cosa no permetria l'entrada d'insectes o 
altres animals en aquests edificis, com passa actualment amb el pàrquing 
proper. 
 
 
Barcelona,  
El Secretari del Consell 
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NOTA INFORMATIVA: 
 
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.  
 
Més informació al respecte al web del Districte. 
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