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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 3 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DEL 

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, CELEBRADA EL DIA 8 DE 

JUNY DE 2017 

ORDRE DEL DIA 

 

 

Part d’impuls i control. 

 

 

 

ÚNIC: Proposició / declaració de grup presentada pels Grups Municipals de Districte del 

Partit Demòcrata, Ciutadans i Partit Popular. 

 

 

  Que el Consell de Districte de Sant Martí acordi: 

 

- Que el govern municipal respecti i doni compliment al resultat de la consulta 

relativa a la Superilla del Poblenou tot retirant les intervencions realitzades. 

 

- Que el govern municipal continuï impulsant els projectes de dignificació de l’entorn 

amb la construcció dels habitatges per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, 

les urbanitzacions de les places de Dolors Piera, Isabel Vila i Tísner entre altres 

actuacions. 

 

- Que el govern municipal treballi buscant l’acord amb les diverses parts implicades 

en la implantació de futures superilles al districte. 

 

 

S’aprova, amb el vot a favor del GMDPDEMÒCRATA, GMDCS, GMDPPC i GMDERC, i el 

vot en contra de GMDBComú, GMDPSC i GMDCUP, el següent text transaccionat: 

 

  Que el Consell de Districte de Sant Martí acordi: 

 

- Que el govern municipal respecti i doni compliment al resultat de la consulta 

relativa a la Superilla del Poblenou tot retirant les intervencions realitzades. 

 

- Que el govern municipal continuï impulsant els projectes de dignificació de l’entorn 

amb la construcció dels habitatges per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, 

les urbanitzacions de les places de Dolors Piera, Isabel Vila i Tísner i altres 

actuacions que tinguin el consens veïnal.  

 



- Que el govern municipal treballi buscant l’acord amb les diverses parts implicades 

en la implantació de futures superilles al districte. 

 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell   

Barcelona, 9 de juny de 2017 

 


