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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 13 de desembre 
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 2 de 
desembre de 2022, serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 d’octubre de 2022. 
. 
B ) Part informativa:  
 

1. Despatx d’ ofici. 
2. Informes: 
2.1. Informe sobre l’execució de la mesura de govern de Pla d’estudi de 
convivència en l’oci nocturn 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 2023. 
2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost del Districte 

corresponent a l’exercici 2023. 

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 2023 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 

4- EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el Pla especial urbanístic i de 
millora urbana per a la regulació del sector 3 de Magòria, al barri de la 
Bordeta del districte de Sants-Montjuïc. 

5- EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la convocatòria per a l’adjudicació 
de 72 habitatges de lloguer social de la promoció Marina Prat Vermell S10 
P22, situada al carrer Ulldecona, 2. 

6. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la denominació Jardí de Francesc 
Masclans i Girvès, al jardí ubicat entre la Riera Blanca, Carrer Quetzal i la 
Rambla de Badal, Districte de Sants-Montjuïc. 

 
D) Part d’impuls i control: 
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D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
- Proposició/declaració de grup del Grup BeC. 
 
1. Instar als Grups Municipals d’aquest districte a no reproduir mai discursos 
racistes i xenòfobs, estigmatitzadors i estereotipats, que atempten contra la 
dignitat de les persones i a evitar, especialment, ser altaveu d’aquests durant el 
període de pre-campanya ni durant la campanya electoral i a denunciar aquests 
discursos criminalitzadors i/o estigmatitzadors que es puguin produir. 
2. Instar a les diverses entitats, associacions i col·lectius que participen dels 
debats en òrgans del districte a no reproduir ni fer d’altaveu d’aquests 
discursos, i a sumar-se al rebuig cap a aquelles conductes que promouen l’odi 
o atemptin contra la dignitat de les persones. 
3. Instar als càrrecs polítics que actuen en representació del districte en 
qualsevol dels seus òrgans i als representants d'entitats, associacions i 
col·lectius que hi participin a que vetllin perquè aquests espais siguin sempre i 
en tot moment respectuosos amb els drets humans on no hi hagi espai per la 
reproducció d'aquests discursos estigmatitzadors o que promouen l’odi o 
atemptin contra la dignitat de les persones que es puguin produir. 
4. Instar a tots els grups polítics a promoure campanyes pro-actives per 
denunciar aquests discursos i actituds. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 
 
Aquest Consell Plenari acorda instar el govern del districte de Sants-Montjuïc a 
presentar en el proper Consell Plenari un informe de govern on s'inclouran:  
 
1. Totes les iniciatives presentades per tots els grups durant aquest mandat al 
Consell Plenari en la part d'impuls i control.  
2. La indicació que hagin estat aprovades i/o acceptades.  
3. La informació del punt en el qual es troba l'actuació corresponent, amb 
calendari i pressupost, en cas d'haver estat aprovades i/o acceptades, i en 
especial aquelles a les què el govern ha donat suport entenent així la voluntat 
de dur-les a terme.  
4. L'argument justificatiu dels motius en cas de no haver-les dut a terme.  
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
 
Sol·licitem al govern del Districte de Sants-Montjuïc que en aquest plenari doni 
resposta sobre el grau de compliment en que estan els acords presos en les 
iniciatives dels grups municipals, i en el cas que estiguin en execució el termini 
en que es preveuen finalitzar. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
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Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc, aprofitant les obres previstes en 
el Poliesportiu de la Marina per a instal·lar la piscina i les sales de fitness 
pendents, procedeixi a climatitzar completament aquesta instal·lació de la 
manera més adequada per a fer front a l'estiu i a la calor extrema que afecta els 
usuaris i al públic assistent. Actualment, aquesta instal·lació solament està 
preparada per a contrarestar el fred de l'hivern, però no disposa d'opcions per a 
fer el mateix amb la intensa calor que es produeix a l'estiu, ja que no existeix 
una climatització segons les necessitats exteriors ni la suficient ventilació per 
als esportistes, per la qual cosa s'hauria d'adequar el Poliesportiu de la Marina 
perquè hi hagi una climatització completa. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Valents: 
 
Incrementar les dotacions d'agents de la Guàrdia Urbana i sol·licitar a la 
Generalitat més Mossos d'Esquadra en les zones comercials de Sants-
Montjuïc, per a garantir al màxim la seguretat i benestar dels nostres 
comerciants i veïns durant tota la campanya de les festes nadalenques. 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
Que el Govern del Districte apliqui el Codi Únic urbà de senyalització, disseny i 
pintura de seccions pacificades i carrils ciclables en tots els carrers i vies del 
Districte de Sants- Montjuïc, especialment aquells que estan en projecte o en 
execució com són el projecte executiu integral de pacificació i reforma de 
l’Avinguda Madrid entre carrer de Sants i plaça del Centre amb ampliació de 
voreres, reducció de carrils de circulació de vehicles, establiment de carril bici, i 
carril taxi-bus, sobre el projecte que ja va ser aprovat en Comissió de Govern el 
14 de juliol de 2022 i publicat en el BOP sobre l'execució de l'establiment del 
carri bici de Gran Via de les Corts Catalanes entre plaça d'Espanya i plaça 
Cerdà, fora de vorera així com també en la remodelació del Passeig de la Zona 
Franca del qual properament s'iniciaran les Comissions de Seguiment, tot amb 
l’objectiu que aquest sigui intuïtiu, eviti confusions i ajudi a garantir la seguretat 
viària de vianants, ciclistes, usuaris de VMP i resta de vehicles, tot facilitant el 
compliment de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat : 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc convoqui en el termini de dos 
mesos un espai de treball amb veïns, entitats, grups municipals representants 
en aquest plenari i la resta de parts implicades per tal d’articular una proposta 
treballada i de consens en relació als usos i la intensitat d’activitats, tant 
nocturnes com diürnes, a l’Avinguda Maria Cristina. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat : 
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Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc insti a la regidoria de seguretat a 
incrementar la presencia d’agents uniformats i de paisà de la GU a la zona de 
concentració d’activitat d’oci nocturn del Paral·lel, així com també s’insti a la 
Generalitat a augmentar la presencia de Mossos d’Esquadra. Així mateix, 
s’insta el govern a estudiar la instal·lació de càmeres de videovigilància al Parc 
de les Tres Xemeneies com a mecanisme dissuasiu de les accions incíviques i 
delictives que s’hi produeixen. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Valents: 
 
Que el govern del Districte elabori, en el termini màxim de dos mesos, un pla 
d'actualització de les places d'aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda que inclogui: 

- La revisió de les places actuals i la seva retirada o assignació a una altra 
matrícula, de les places que quedin inutilitzades. 

- El repintat de les places que continuïn sent usades per l'usuari titular 
d'aquesta. 

 
D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
 
 Quines ubicacions està estudiant el govern del districte de Sants-Montjuïc per 
a la construcció/trasllat de les biblioteques de la Marina del Prat Vermell i Vapor 
Vell i quins usos pensa donar als edificis de les actuals biblioteques Francesc 
Boix i Vapor Vell, un cop es produeixi el seu trasllat als nous equipaments? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs : 
 
Pot el Govern del Districte indicar-nos en aquest Ple tots els projectes 
presentats als fons Next Generation per part de l'Ajuntament de Barcelona i 
que tinguin una inversió directa a Sants-Montjuïc? 
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs : 
 
Pot el Govern del Districte indicar-nos quina decisió s'ha pres respecte a la 
colònia de gats existent al carrer Quetzal, just on s'estan executant les obres, i 
les accions que s'han realitzat per a garantir el seu benestar davant un possible 
trasllat, tal com sol·liciten les associacions protectores d'animals? 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Valents: 
 
Quantes persones s'han empadronat sense domicili fix tant a Barcelona com en 
el districte de Sants-Montjuïc, en els últims vuit anys? 
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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 aprovat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc del 25 d’octubre de 2022: 
 
El Consell del districte de Sants- Montjuïc acorda instar al govern a:  
 
PRIMER- Elaborar un informe exhaustiu de l’estat dels locals de planta baixa 
del districte, especificant-ne l’ús residencial, comercial o d’altre tipus i la 
quantitat de locals tancats distribuïda per barris. Aquest informe es presentarà 
abans de dos mesos. 
 
SEGON- Paral·lelament, tal i com va aprovar el Govern del Districte el mes de 
març de 2021, constituir un Grup de Treball amb les entitats comercials, 
culturals i socials del Districte per tal de dissenyar conjuntament una estratègia 
per dinamitzar els locals buits o amb ús desconegut dels barris de Sants-
Montjuïc que contempli, també, la implementació del projecte d’adquisició de 
locals en planta baixa al Districte de Sants-Montjuïc. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
 
Que s’informi de l’estat d’execució, del proposició-declaració de Grup Municipal 
de Cs aprovat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 
16 de desembre de 2019: 
 
Que el Govern del Districte elabori i presenti el més aviat possible durant 
aquest mandat un estudi integral del tram de la Rambla Badal delimitat pel 
carrer de Sants i l’espai conegut com “vies del tren”, amb l’objecte d’identificar 
tant a nivell urbanístic com de mobilitat les carències d’aquest espai i les 
possibles millores, i que un cop estigui confeccionat el mateix, es realitzin 
sessions informatives als veïns i entitats afectades perquè puguin conèixer 
l’esmentat estudi i aportar suggeriments que puguin ser tinguts en compte per 
efectuar un projecte de reforma, tràmit que no es va realitzar en l’anterior 
legislatura tot i ser aprovada per unanimitat a petició de Ciutadans una mesura 
similar, amb les conseqüents queixes de les entitats i els veïns dels barris de 
Sants i Sants-Badal. 
 
 
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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