
 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DEL PARC DE 
MONTJUÏC, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC 
 
 
PREÀMBUL 
 

El conjunt del Parc de Montjuïc, amb tota la seva riquesa i complexitat d'usos, 
constitueix una peça urbana singular i amb funcions i projecció d'abast ciutadà. 
Per aquests motius no ha estat incorporada a cap barri, ni tampoc pot ser 
conceptuada ella sola com a barri, per les esmentades característiques i 
perquè no té població. Es defineix com "zona especial", amb la denominació de 
parc de Montjuïc. 
 
Aquest gran pulmó verd està pendent de la publicació de l'aprovació definitiva 
d’una modificació del Pla General Metropolità que preveu potenciar les 
activitats, consolidar els espais verds i crear-ne de nous, i millorar 
l'accessibilitat interna i la connexió amb la ciutat. Entre els edificis i 
equipaments més significatius del Parc destaquen l'Anella Olímpica, amb 
l'Estadi i el Palau Sant Jordi; la Torre de comunicacions, obra de Santiago 
Calatrava; el Palau de Montjuïc -seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya- i 
el Poble Espanyol, construïts amb motiu de l'Exposició Internacional de 1929; 
el Castell, la Fundació Miró; el Jardí Botànic; el recinte de la Fira de Barcelona, 
entre d’altres 
 

Per tal de coordinar les actuacions al Parc de Montjuïc, s’observa la idoneïtat 
de la concreció d’un programa de gestió, desenvolupament i control de les 
activitats en el conjunt, que s’origini en un Consell –com descriu la Memòria de 
la referida modificació del planejament-  amb naturalesa de Comissió de 
Treball, en quant òrgan estable i permanent de participació institucional i 
ciutadana del Districte, per a canalitzar i coordinar tant les actuacions com el 
funcionament del Parc 

Aquest Consell, sota la presidència del Regidor/Regidora del Districte, neix 
amb la voluntat d’integrar als representants dels diferents grups polítics del 
Consistori, als responsables municipals dels diferents serveis que operen al 
Parc de Montjuïc, així com d’aquells altres responsables d’entitats, empreses 
i/o associacions que, a proposta del Regidor/Regidora del Districte, tinguin 
presència destacada en el territori del Parc de Montjuïc 

El govern del Districte de Sants Montjuïc conscient que la participació de tots 
els ciutadans i les ciutadanes és la base per construir societats plenament 
democràtiques, lliures i solidàries  vol dotar dels instruments necessaris per a 
què es puguin discutir, analitzar, proposar i desenvolupar conjuntament accions 
concretes que ajudin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les 
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ciutadanes del Districte en tot allò que tingui a veure amb les activitats que es 
desenvolupin en l’àmbit del Parc de Montjuïc. 

El Districte Sants-Montjuïc  sempre ha estat receptiu envers a aquesta iniciativa 
i el Consell Municipal del Districte té la voluntat de facilitar el desenvolupament 
de les competències de gestió sobre aquest espai de la ciutat que té atribuïdes 
el propi Districte i afavorir la comunicació i la col·laboració per promoure 
millores i projectes en comú en aquest espai del territori ciutadà.. 

El Consell del Parc de Montjuïc, de manera operativa, podrà comptar amb un 
Responsable Tècnic, que exerceixi la gestió integral del Parc i coordini tots els 
sectors, instituts, entitats i institucions que operen en ella; i una Taula Tècnica, 
per tal d’establir les línies prioritàries i estratègiques dels serveis i planificació 
d’actuacions i recursos que graviten sobre el Parc de Montjuïc. 

 

TITOL I.  EL CONSELL DEL PARC DE MONTJUÏC 

 

CAPÍTOL 1. FINALITATS 
 

Article 1 .- Denominació i naturalesa 
 
El Consell del Parc de Montjuïc, del Districte Sants- Montjuïc, és un òrgan 
consultiu i de coordinació en l'àmbit de la gestió del Parc de Montjuïc, , de 
caràcter estable i obert a la participació de la ciutadania, amb naturalesa 
jurídica pròpia d’una Comissió de Treball, creat a l’empara de l’article 47 de les 
Normes Reguladores de l’Organització i del Funcionament dels Districtes i de 
l’article 47 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de 
Sants-Montjuïc 
 
Article 2.- Missió 
 
El Consell del Parc de Montjuïc, del Districte Sants-Montjuïc, té com a missió: 
 

 Emetre informes i propostes sobre les polítiques dels òrgans de 
l’Ajuntament amb relació a la gestió integral del Parc de Montjuïc i 
promocionar iniciatives d’estudi 

 Conèixer els pressupostos municipals corresponents a les polítiques, 
actuacions i serveis que es realitzin en el territori del Parc de Montjuïc 

 Establir i seguir els contractes-programa amb els diferents operadors del 
Parc de Montjuïc 

 Coordinar tots els sistemes d’informació interna entre els operadors 

 Impulsar i estimular la col·laboració de les diferents entitats, institucions, 
administracions i associacions que tinguin presència al Parc de Montjuïc 

 Exercir en funcions d’òrgan de consulta i participació en relació a les 
qüestions de competència municipal que estiguin dins l’àmbit del Parc de 
Montjuic 
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Article 3.- Facultats 
 
Són competències del Consell del Parc de Montjuïc, del Districte Sants-
Montjuïc: 
 

 Garantir la coordinació i col·laboració de la organització amb el Districte pel 
que fa a la participació ciutadana en la millora dels serveis, recursos i 
programes i ésser un espai facilitador de comunicació entre els ciutadans, 
les entitats, organismes i institucions 

 Promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit del Parc de 
Montjuïc 

 Donar suport a les entitats, associacions i grups que formin part del Consell 
en la realització de les seves activitats. 

 Promoure i realitzar activitats, projectes i recerques que siguin d’interès pels 
ciutadans i ciutadanes i els que sobrepassin els objectius i/o la capacitat 
d’acció de les entitats, associacions i grups que formin part del Consell. 

 Emetre informes, a iniciativa pròpia o a petició municipal, en el seu àmbit 
d’actuació i presentar un cop l’any un informe-balanç de la seva actuació 

 Facilitar el desenvolupament de les competències de  que té atribuïdes el 
propi Districte 

 Estudiar i emetre propostes de la població del Districte en temes relacionats 
amb el Parc de Montjuïc. 

 Potenciar la coordinació dels serveis del Districte amb les entitats i 
associacions del Districte. 

 Promoure la informació, el debat i la difusió per una millor qualitat dels 
serveis als ciutadans i ciutadanes  

 
 
CAPITOL 2. ELS MEMBRES DEL CONSELL 
 

Article 4 – Composició 
 
El Consell del Parc de Montjuïc, del Districte de Sants-Montjuïc, està integrat 
per: 
 

 El Regidor del Districte, que actuarà com a President o conseller/a del 
Districte en qui delegui. 

 El/la vice-president/a del Consell, que serà escollit/da d’entre els/les 
representants que integrin el Consell Ciutadà del Districte. 

 Un/a representant de cada grup municipal present en el Consell Municipal 
del Districte 

 El/la Gerent del Districte 

 Un/a representant designat/da per l’AAVV de Font de la Guatlla 

 Un/a representant designat/da per la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec 

 Un/a representant designat/da per l’AAVV del Poble Sec 

 Un/a representant designat/da per l’AAVV de La Satalia 

 Un/a representant designat/da per l’AAVV del Polvorí 

 Un/a representant designat/da per l’AAVV de Can Clos 
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 Un/a representant designat/da per la Unió de Veïns del Poble-sec 

 Un/a representant designat/da per la Unió d’Entitats de la Marina 

 Un/a representant designat/da per l’Àrea d’Habitat Urbà, de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 Un/a representant designat/da per l’Àrea de Protocol de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 Un/a representant designat/da per I’ Institut Barcelona Esports (IBE) 

 Un/a representant designat/da per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 

 Un/a representant designat/da per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 

 Un/a representant designat/da pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 

 Un/a representant designat/da per CEHPSEC (Centre Estudis Històrics 
Poble Sec) 

 Un/a representant designat/da per BSM (Barcelona Serveis Municipals) 

 Un/a representant designat/da per Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) 

 Un/a representant designat/da pel Poble Espanyol” 

 Un/a representant designat/da per la Fundació Joan Miró 

 Un/a representant designat/da per Telefèric de Barcelona S.A- 

 Un/a representant designat/da per Fira de Barcelona 

 Un/a representant designat/da per Cementiris de Barcelona 

 Un/a representant designat/da per Fonts de Barcelona 

 Un/a representant designat/da per l’Autoritat Portuària 

 Un/a representant designat/da pel Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) 

 Un/a representant designat/da pel Jardí Botànic-Museu de Ciències 
Naturals 

 Un/a representant designat/da per l’Institut del Teatre 

 Un/a representant designat/da pel Mercat de les Flors 

 Un/a representant designat/da pe Teatre Lliure 

 Un/a representant designat/da per Caixa Fòrum 
 
Article 5.- Associacions, entitats, grups i representants de la ciutadania 
 
Podrà formar part del Consell un representant d’altres associacions, entitats i 
grups  relacionats total o parcialment amb l'àmbit del Parc de Montjuïc al 
Districte Sants Montjuïc .Per a la seva incorporació com a membre del Consell 
serà necessari que així ho disposi el President del Consell  
 
Article 6 – Drets i Deures dels membres del Consell 
 

 Els membres del Consell tenen dret a ser convocats a les seves sessions i 
tenen el deure d’assistir-hi. 

 Els membres del Consell tenen dret a obtenir informació dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de les sessions del Consell 

 Els membres del Consell tenen el deure de donar a aquesta informació el 
tractament que correspon a l’exercici de la seva condició de membre del 
Consell. 
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TITOL II. RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
 

CAPÍTOL I. CONVOCATÒRIA I DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS 
 
Article 7.- Convocatòria 
 
El Consell del Parc de Montjuïc, del Districte de Sants-Montjuïc es reunirà com 
a  mínim dues vegades a l’any. Podrà celebrar sessions extraordinàries a 
proposta de la Presidència o a sol·licitud d’un terç del nombre legal dels seus 
membres.. 
 
La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació mínima 
de set dies. Les sessions extraordinàries es convocaran amb una antelació 
mínima de dos dies. 
 
En la convocatòria de les sessions figurarà la data i el lloc de celebració, l’hora 
d’inici i l’ordre del dia. 
 
Article 8.- Desenvolupament de les sessions 
 
Les sessions ordinàries s’estructuren orientativament d’acord amb els apartats 
següents: 
 

 Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 Informació del Districte de Sants-Montjuïc 

 Informació del ................ 

 Informació de ................ 

 Temes d'interès general 

 Torn d’intervencions dels membres del Consell 

 Aprovació, si s’escau, d’acords i propostes 

 Precs i preguntes 

  
En l’ús de la paraula els membres del Consell vetllaran perquè puguin intervenir 
tots els presents en la sessió 
 
Article 9.- Direcció de Projecte i Secretari/a 
 
El Consell del Parc de Montjuïc podrà comptar amb una Direcció de Projecte 
del Parc de Montjuïc que, amb la missió d’exercir la gestió integral de del Parc 
de Montjuïc i coordinar a tots els sectors, instituts, entitats i institucions, tindrà 
com a funcions principals : 
 

- Elaborar i desenvolupar el Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

- Coordinar les actuacions que duguin a terme els diferents operadors 

municipals al Parc de Montjuïc 

- Coordinar els recursos que operen dins el territori del Parc de Montjuïc 

(medi ambient, mobilitat, oci, cultura, seguretat, acció social, espai 
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públic, turisme, …) i que corresponen a sectors, instituts, entitats i 

institucions, garantint el seu alineament 

- Integrar el treball dels operadors amb les diferents Direccions de Serveis 

del Districte 

- Exercir la Secretaria al Consell i exercir la Secretaria i representar al 

Districte a la Taula Tècnica del Districte 

 
Article 10.- Taula Tècnica de Districte per al Parc de Montjuïc 
 
En el si del Consell es podrà constituir una Taula Tècnica de Districte per al 
Parc de Montjuïc que es reunirà de forma ordinària dos cops a l’any, Estarà 
composada per : 
 

- El/la Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, que actuarà com a 

President de la Taula 

- Representants de les Gerències municipals de Sector, Instituts i 

Empreses que operen en el territori de la muntanya de Montjuïc 

Les funcions principals de la Taula Tècnica seran : 
 

- Establir les línies prioritàries i estratègiques dels serveis que en 

l’actualitat es realitzen al Parc de Montjuïc, garantint la seva coordinació 

i complementarietat 

- Integrar i aprovar la planificació i els recursos dels serveis i activitats que 

es duguin a terme pels diferents operadors municipals en el territori del 

Parc de Montjuïc i fer-ne el seguiment 

 
 
TITOL III. RÈGIM SUBSIDIARI 
 
Article 11. Règim subsidiari 
 
En tot allò no previst en les presents normes de funcionament serà d’aplicació 
subsidiària les prescripcions del Reglament Intern d’Organització i 
Funcionament del Districte Sants-Montjuïc així com les Normes Reguladores 
d’Organització i Funcionament dels Districtes. 


