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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 
MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, CELEBRADA EL DIA 4 DE MARÇ DE 
2015 

 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de dos de desembre de 2014. 
 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 
Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de 
desembre de 2014 a febrer 2015. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
Cartipàs 
 
Nomenament de la consellera Maria Arenillas i Picañol, del GMDCIU, presa de 
possessió del càrrec i decrets de modificació de Cartipàs.  
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
 
Informe Regidor 

 
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 

 
 

C) Part decisòria/executiva : 
 

a) Propostes d’acord:  
 
 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic i de millora urbana 

per a l'ordenació de les finques situades a la plaça d'Ernest Lluch, núms. 7, 8 i 
9x de Barcelona i a l'avinguda d'Eduard de Maristany, núms. 2-4de Sant Adrià 
de Besós, promogut per l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Adrià 
de Besós, pel que fa a les finques ubicades a Barcelona.   

S’aprova amb l’abstenció de GMDPPC i el vot a favor de la resta dels grups. 
 

 



2. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla de millora urbana de l'illa 
delimitada pels carrers dels Almogàvers, de Pamplona, de Pallars i de Zamora 
(illa ZAPP), promoguda per la Junta de Compensació del PMU Illa ZAPP.  

S’aprova amb el vot a favor del GMDCIU, i l’abstenció de la resta dels grups. 
 

3. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic integral de definició i 
concreció de l'equipament del carrer Pujades, 97, d’iniciativa municipal.  

    S’aprova amb l’abstenció de GMDPPC i el vot a favor de la resta dels grups. 
 

4. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic integral de definició i 
concreció de l’equipament de Can Picó, situat al carrer de Pere IV, núm. 58-60, 
d’iniciativa municipal.  

     S’aprova amb l’abstenció de GMDPPC i el vot a favor de la resta dels 
grups. 

 

5. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació puntual en l’àmbit de l’illa 9 del 
Pla de millora urbana del PAU 1 del Sector Glòries – Meridiana Sud, promoguda 
per Gomas Gassó i Martí, Samato S.A. i la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). 

S’aprova amb l’abstenció de GMDPPC i el vot a favor de la resta dels grups. 

6. INFORMAR FAVORABLEMENT l’assignació de la denominació de carrer de 
Neus Bouzá, per a la via pública situada entre l’avinguda del Litoral i el mar, i 
que és continuació de la rambla Prim, al districte de Sant Martí.  

S’aprova per unanimitat. 

7. INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta a la Comissió de Presidència i 
Règim Interior dels candidats del Districte de Sant Martí per a la concessió de 
la Medalla d'Honor de Barcelona per a l'edició 2015.  

S’aprova amb l’abstenció de GMDUPB i el vot a favor de la resta dels grups. 

8. APROVAR la creació del Consell d’Economia Social del districte de Sant Martí, i 
DETERMINAR la seva composició d’acord amb el document que s’annexa. 

 
S’aprova amb el vot en contra del GMDICV-EUiA, i el vot a favor de la resta 
dels grups. 

 
b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 

 
 

D) Part d’impuls i control. 
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a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDPSC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

1. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a impulsar i prioritzar el paper de Barcelona 
Activa com a garant de les polítiques actives d’ocupació a la Ciutat de Barcelona. 

 
2.  Instar a l’Ajuntament de Barcelona a que augmenti la partida d’inversió de 

Barcelona Activa per combatre l’atur juvenil mitjançant el fons de la Unió 
Europea. 

 
3. Instar a l’Ajuntament de Barcelona i les empreses municipals per tal que elaborin 

un programa per acollir joves en situació d’atur. 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

Instar al Regidor del Distrito para que en el  término más breve posible se lleven a 
cabo las adecuaciones del Parc Central del Poblenou, que permita reparar todas las 
deficiencias y que permita ofrecer un entorno de seguridad y confort a los vecinos de 
Sant Marti; y que se estudie si hay base legal para establecer la anulación de las 
cláusulas de exclusividad   de modificación del diseño del Parque Central del Poblenou 
establecidas en las condiciones contractuales del contrato establecido con el 
arquitecto Jean Nouvel  y si se han cumplido las especificaciones técnicas requeridas 
en dicha contratación. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
Presentada pel GMDICV-EUIA: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

Instar al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona a: 1) 
Escurçar la construcció de l'institut Fluvià i planificar immediatament el segon institut 
previst, i 2) Preveure acuradament el numero de places de P3 pel curs 2015/16 i 
planificar, si és necessari, una nova escola de Primària. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 



 
Presentada pel GMDUPB: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

Que el Districte de Sant Martí elabori un cens real de tots els pisos buits que hi ha al 
nostre Districte i que pressioni a les entitats bancàries que els tenen en propietat, per 
tal de donar-los sortida al mercat, ja sigui de lloguer o de venda. 
 

S’aprova amb el vot en contra del GMDPPC i el vot a favor de la resta de grups. 
 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional:  No hi ha assumptes a 
tractar. 
 
 

c) Precs 
 
Presentat pel GMDPSC 
 

Que el Districte faci peatonal el triangle existent entre els carrers Fresser i Trinxant 

(davant la porta del CEIP Antoni Balmanya , carrer Fresser 101) per tal d’evitar els 

problemes que es generen en l’actualitat a l’entrada i especialment a la sortida del 

mencionat centre educatiu. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDPPC 
 

Que este gobierno atienda las reivindicaciones de los vecinos de Vila Olímpica y del 
Poblenou y dé traslado de las mismas a TMB para que  alargue en tres paradas el 
final de la línea 14.   

 
No s’accepta el prec. 

 
Presentat pel GMDUPB 
 

Que el Districte de Sant Martí canviï les rajoles que estan trencades a les grades 
dels Jardins de Josep Trueta i que tal i com estan ara son un perill per a tots els 
nens i nenes que utilitzen aquesta zona d'esbarjo. 

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 
 

Presentada pel GMDPSC 
 

Quants nens i nenes del Districte reben  ajudes per beques menjador i material 
escolar? 

La resposta constarà en acta. 
 



             

 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Direcció de Serveis Generals 
Districte de Sant Martí 
 
Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
93 291 60 28 
www.bcn.cat 

 

5 
 

 
Presentada pel GMDPPC 

 
¿Cuál es el estado de ejecución a fecha de hoy de cada uno de los proyectos y 
actuaciones de este distrito incluidos en el primero y segundo acuerdo de inversiones 
de 2013 del Partit Popular con el Gobierno municipal?¿Cual es el calendario previsto de 
cada uno de estas actuaciones y proyectos, no realizados? ¿Cual es el importe total 
ejecutado hasta la fecha de los proyectos y actuaciones de este distrito incluidos en el 
primero y segundo acuerdo de inversiones de 2013 del Partit Popular con el Gobierno 
municipal? 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 

Presentada pel GMDICV-EUiA 

 
Quines actuacions s’han fet, des del govern del Districte de Sant Martí, en relació a les 
inspeccions a terrasses i bars, cada any, durant els anys de mandat d’aquesta 
legislatura? 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 
Presentada pel GMDICV-EUiA 

 
Davant la demanda de places d'escola bressol pública que no es poden cobrir any rere 
any, quantes noves escoles bressol públiques s’han projectat, construït i posat en 
funcionament en aquest mandat municipal al districte?  
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentada pel GMDUPB 

 
Què pensa fer l'actual govern del Districte de Sant Martí per donar una solució definitiva 
a la subestació elèctrica que hi ha entre els carrers de Castella i Sant Joan de Malta del 
Poblenou, just enfront de l'Escola Sant Martí? 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup: 
 

Presentat pel GMDPSC: 

 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup que el Consell 
Plenari del Districte va aprovar en la seva sessió del dia 9 de maig de 2013 amb el 



següent contingut i es faciliti, si s’escau, còpia per escrit de les actuacions que s’hagin 
realitzat al respecte: 

 
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda: 
 
Primer.- Instar a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a que, de 
forma urgent, i en tot cas en el termini d'un mes des de l'adopció d'aquest acord,  
s’articulin els mecanismes adients i s’ampliïn les ajudes perquè cap veïna o veí del 
Districte de Sant Martí que es trobi en tal situació econòmica que no li sigui possible 
subvenir les despeses corresponents als subministraments bàsics, quedi sense el 
subministrament de llum, aigua o gas. 
 
Segon.- Instar a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, per a que,   de 
forma urgent, i en tot cas en el termini de tres mesos des de l'adopció d'aquest 
acord, es negociï amb les companyies que duen a terme el subministrament de 
llum, aigua i gas el conveni, o altre instrument que escaigui, necessari per garantir 
que cap veí o veïna del Districte de Sant Martí que es trobi en la situació que s'ha 
descrit, quedi sense els esmentats subministraments. 

 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentat pel GMDPPC: 

 
Que s´informi de l’estat de compliment d’execució del prec acordat per aquest Consell 
de Districte de Sant Martí, en data  9 d’octubre de 2014 amb el següent contingut:  
 

En el barrio del Parc existen unas zonas infantiles que no se han renovado en 
muchos años, las cuales presentan graves deficiencias.  
 
Solicitamos que el gobierno municipal realice una renovación del parque infantil de 
calle Pujadas,  entre calles Cerdenya y Marina,  y se construya un nuevo parque 
para niños de mayor edad en Pujadas con Marina  y  Joan de Austria. 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 
 

E) Declaracions institucionals 
 
Contra l’amiant i en homenatge als treballadors de MACOSA morts a causa de l’amiant. 

 
1.- Recolzar la proposta formulada pels antics treballadors de MACOSA de buscar un  
espai  proper a on està actualment la Torre de les Aigües per posar el nom de 
"Treballadors de Macosa".  Igual que ja existeix en nom de La Maquinista, i el Parc de la 
Pegaso on abans estaven les dues fàbriques, ara cal també posar en nom de Macosa. 
 
2.- Recolzar la proposta de col·locar uns panels explicatius de la història de la fàbrica 
MACOSA dins la singular Torre de les Aigües, com a major símbol visible, conjuntament 
amb una de les xemeneies actualment restaurada, de l'existència i de la presència de la 
Macosa, i per la seva vinculació durant més de 100 anys a la Macosa.  
 



             

 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Direcció de Serveis Generals 
Districte de Sant Martí 
 
Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
93 291 60 28 
www.bcn.cat 

 

7 
 

3.- Recolzar la proposta consensuada amb el Govern del Districte de col·locar una peça 
industrial, en aquest cas un Boji, a prop de la Torre de les Aigües com a element 
significatiu del treball realitzat en la Macosa. 
 
4.- Recolzar les accions per tal de fer desaparèixer  l'amiant encara existent en el districte, 
tot confeccionant  prèviament un cens,  principalment en edificis i espais públics. 
 
5.- Recolzar les peticions que s’estan fent al Departament de Salut de la Generalitat, per tal 
de posar en pràctiques la normativa legal per tal d'agilitar les revisions mèdiques, fer un 
seguiment coordinat dels malats i millorar l'atenció mèdica. 
 
6.- Recolzar a nivell polític les demandes que s’estan fent a tots els grups del Parlament 
per introduir, si cal, canvis legislatius per tal agilitar i evitar a les famílies afectades tot el 
calvari i el temps excessiu alhora de fer les reclamacions de les indemnitzacions pertinents.  
 
7.- Recolzar la proposta que s’està fent conjuntament amb els responsables del Districte de 
col·locar a prop de la Torre, una Placa d'homenatge als companys morts i afectats a causa 
de l'amiant.  Aquesta darrera proposta és en definitiva un dels principals objectius de la 
JORNADA CONTRA  L'AMIANT. 
 
 
 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell   

Barcelona, 5 de març de 2015 

 


