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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 21 de febrer de 
2023, 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 14 de 
febrer de 2023, serà el següent: 
 
A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 13 de desembre de 2022. 
. 
B ) Part informativa:  
 

1. Despatx d’ ofici. 
 

2. Informes 
2.1. Informe de balanç de mandat 

2.2. Informe del Regidor. 
 

C ) Part decisòria.   
 
C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern 
 

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la Modificació puntual del Pla 

especial urbanístic Estació de Sants en el front de la plaça Països 

Catalans, al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa pública a instàncies 

d’ADIF. 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el Pla especial urbanístic de 

noves activitats en els aparcaments de la ciutat de Barcelona, d'iniciativa 

pública promogut per l'Ajuntament de Barcelona. 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el Pla de Millora Urbana per a la 

reordenació de les illes "E" del sector 8 i "F" del sector 10 de la Marina 

del Prat Vermell, a la Zona Franca (Barcelona), d'iniciativa municipal a 

proposta de Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 

(IMHAB).  

4. EMETRE INFORME PRECEPTIU de la denominació de la plaça de Can 

Climent a la confluència entre els carrers de Comtes de Bell-lloc, de 

Viriat, de Guitard i de Puiggarí, Districte de Sants-Montjuïc. 

5. EMETRE INFORME PRECEPTIU de la denominació de plaça d’Esteve i 

Josep Fortuny i Guarro per a la plaça situada davant del número 56 del 

carrer Riera de Tena, Districte de Sants-Montjuïc. 
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6. EMETRE INFORME PRECEPTIU de la denominació de plaça de Josep 

Pons i Mogas a l’espai ubicat entre la Gran Via de les Corts Catalanes i 

els carrers de Mossèn Amadeu Oller, del Corral i del Moianès, Districte 

de Sants-Montjuïc. 

7. EMETRE INFORME PRECEPTIU de la denominació de plaça de les 

Treballadores del Vapor Vell a l’espai entre el carrer del Miracle, el 

passatge del Vapor Vell i el carrer de Galileu, Districte de Sants-Montjuïc. 

8. EMETRE INFORME PRECEPTIU de la denominació de plaça de l’Orgull 

a la plaça que hi ha davant de Oficina d’Atenció Ciutadana de la Marina, 

Districte de Sants-Montjuïc. 

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

d’Honor de Barcelona de 2023, 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 es comprometi a convocar un Consell Extraordinari 
de la muntanya de Montjuïc, en el termini màxim d’un mes, per a presentar la 
documentació sobre les intervencions que s'han realitzat, l'estat en el qual es 
troba cadascun dels projectes que es varen anunciar en el Pla d’Actuació del 
Parc de Montjuïc 2019-2029 i doni a conèixer el Pla de Mobilitat anunciat amb 
el FC Barcelona. 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc faci extensiu a tots els Grups 
Municipals un informe on es detalli:  
1. El nombre de contenidors que hi ha actualment al districte de Sants-Montjuïc 
i la seva ubicació.  
2. Els plantejaments de plans de millora de recollida selectiva al Districte de 
Sants-Montjuïc.  
3. Les dotacions d’escombraires de les que disposa el Districte de Sants-
Montjuïc de forma permanent.  
4. El pla de millora i manteniment de les zones verdes del Districte.  
5. Les peticions efectuades pels veïns en referència a les Rutes del Pla Cuidem 
Barcelona i un pla d’execució d’aquestes peticions (quines s’han fet i quines 
s’han descartat i el motiu).  
6. La campanya de sensibilització respecte al manteniment i neteja del 
Districte.  
Sol·licitem que en l’informe s’incloguin també els dels indicadors de qualitat del 
servei que s’han establert en el desplegament de la nova contracta de neteja. 
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-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc consulti a l'Ajuntament de 
Barcelona i a la Fundació TMB els actes i projectes previstos per a reivindicar 
el centenari de la creació del metro a la ciutat de Barcelona (1924-2024), 
informi dels mateixos als veïns, i que insti totes dues entitats el poder realitzar 
exposicions, visites i homenatges en les instal·lacions de Sants-Montjuïc, 
coordinant-lo tot amb el propi Districte, a causa de l'estreta relació dels nostres 
barris amb la història del metro (com la creació de la "Transversal" en 1926). 
 
-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Valents: 
Al Govern del districte de Sants-Montjuïc que insti el Govern Municipal de 
Barcelona a una baixada de llicències i impostos municipals: a la restauració, 
als comerços i als locals d'oci del districte d'un 10% i que el consistori l'estengui 
a la resta de Barcelona. 
 
D) 2. Precs 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat : 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc dignifiqui l’antic cementiri jueu de 
Barcelona a la muntanya de Montjuïc senyalitzant-lo i fent-ne difusió. Així 
mateix, s’insta el govern a què estudiï la seva neteja i obertura per tal que 
esdevingui un espai visitable. 
 
-Es planteja pel Grup Municipal JxCat : 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc insti formalment a TMB, abans de 
la finalització del present mandat municipal, l’habilitació de la línia de bus 70 els 
diumenges, a fi i efecte de permetre la connexió amb bus de Sants-Badal fins la 
plaça d’Espanya i resoldre les mancances de mobilitat dels seus veïns a 
conseqüència de l’Obrim Carrers; així com a la reducció de la freqüència de 
pas de la línia 52. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
Que el Govern del Districte esmeni les deficiències existents en els locals (Sant 
Eloi 5-7) de la històrica entitat "Àncora-Promoció Cultural de l'Àmbit de la 
Dona", tal com porten anys reclamant els responsables de l'associació. El local 
més antic necessita ampliar la potència de la llum, ja que la falta d'aquesta 
potència impedeix posar calefacció o estufes. El local més nou necessita un 
magatzem per a poder guardar les coses, sent una possible solució el realitzar 
un altell en l'espai existent en els despatxos de l'entitat. Tots dos locals 
pertanyen a l'Ajuntament. 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Valents: 
La creació d'un nou consell sectorial en el districte, centrat en les famílies amb 
fills perquè puguin participar de manera activa en les funcions pròpies 
d'aquests consells. 
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D) 3. Preguntes 
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
S’ha creat i posat en marxa la Comissió d'estudi sobre el Bus circular de 
connexió entre els barris d'Hostafrancs, La Bordeta i Font de la Guatlla? En cas 
afirmatiu, en quin punt es troba i quines són les conclusions o resultats a les 
que s'ha arribat?  
 
-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 
Quan es procedirà a presentar el projecte bàsic i executiu de rehabilitació de 
l’antiga masia de Can Cervera i quin serà el calendari de mencionades 
actuacions?  
 
-Es planteja pel Grup Municipal Cs : 
Té constància el Govern del Districte de la utilització de productes químics que 
poden ser nocius per a la salut a la sala de tanatopràxia del futur Tanatori de 
Sants, i de l'obertura en el sostre on s'instal·larà la maquinària de ventilació 
d'aquesta sala? Poden indicar-nos les mesures que s'han pres per a evitar 
qualsevol tipus de problema als veïns dels habitatges del voltant de la futura 
instal·lació funerària? 
 
- Es planteja pel Grup Municipal Valents: 
Quantes persones hi ha empadronades en Can Vies? 
 
 
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 proposició-declaració de Grup 
Municipal de JxCat aprovat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc del 3 d’octubre de 2019: 
 

Que el Districte de Sants-Montjuïc disposi de la presència suficient d’agents de 
la Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas d’una presència 
compartida amb Districte de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi com fins ara. 
 
- 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 25 d’octubre de 
2022: 
 
Que el Govern del Districte procedeixi a arreglar les tanques trencades del 
camp de petanca, les quals separen aquesta instal·lació del camp de futbol de 
l'Energia (La Marina de Port), i insti a fer aquestes tanques més altes per a  
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evitar que les persones que intenten accedir sense permís al camp de futbol 
deixin de posar la seva integritat física en perill i així evitar també els 
desperfectes (trencament de cristalls, banquetes, mobiliari, cables...) i episodis 
agressius que últimament estan protagonitzant la gent que accedeix 
il·legalment a aquestes instal·lacions per aquest lloc, tal com ens indiquen els 
usuaris de l'Energia. 
 
Barcelona,  
El Secretari del Consell 
 
 
 
 
 
 
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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