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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 5 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 
MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, CELEBRADA EL DIA 1 DE DESEMBRE 
DE 2015 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió extraordinària de 8 d’octubre de 2015, 
d’aprovació de cartipàs, i l’acta de la sessió ordinària de la mateixa data. 

 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 
Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de 
setembre a novembre de 2015. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT 
 
Donar compte del decret de l’Alcaldessa de 19 d’octubre de 2015, de nomenament de 
l’Ilm Sr. Raimond Blasi i Navarro, com a regidor adscrit al districte de Sant Martí. 

 
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 

 
Donar compte del decret de l’Alcaldessa de 11 de novembre de 2015, de nomenament 
de la senyora Lourdes Arrando Bellés, com a Vicepresidenta del Consell municipal del 
districte de Sant Martí. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 

Informe Regidor 
 
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 

 
 

C) Part decisòria/executiva : 
 

a) Propostes d’acord:  
 
 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT la modificació del Pla de Millora Urbana per a 
l’ordenació dels sòls qualificats 13b de la Unitat d’Actuació 2, sector tradicional 
dels carrers Tortellà i Pellaires, de la MPGM al Front Marítim de Poblenou, 
promogut per Metrovacesa SA i Enrique Pérez Aleza. 

 



 
S’aprova amb el vot a favor del GMDPP, GMDC’S, GMDCIU i GMDBComú, 
vot en contra del GMDCUP i l’abstenció del GMDERC i GMDPSC. 

 
 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana del Front Consolidat 
d’Habitatges situat al carrer Ramon Turró, núm. 153, 155 i 157 de Barcelona, 
dins de l’àmbit de la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del 
Poblenou, promogut per MARAMCA SL. 

 
S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de GMDPP,GMDC’S, 
GMDCIU  i GMDBComú, i l’abstenció de GMDPSC, GMDCUP i GMDERC-
AM.  

 
 

3. PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus públics 
per l’any 2016 de les instal·lacions esportives i culturals del districte. 

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

 
b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 

 
 

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

Instar al Govern Municipal perquè convoqui i organitzi la celebració dels Consell de 
Barri de forma individual per cada un dels diferents barris del Districte, abandonant-se 
així la simultaneïtat i agrupació de barris que s’ha esdevingut en aquest inici de mandat. 

S’aprova amb l’abstenció del GMDCUP, i el vot a favor de la resta de grups 
municipals ,el següent text transaccionat:. 

 
Instar al Govern Municipal perquè convoqui i organitzi la celebració dels Consell de 
Barri de forma individual per cada un dels diferents barris del Districte, abandonant-
se així la simultaneïtat i agrupació de barris que s’ha esdevingut en aquest inici de 
mandat, amb l’excepció dels barris del Clot i del Clot – Camp de l’Arpa, sense 
perdre l’opció de fer consell de barri extraordinaris de forma agrupada. 

 
 
Presentada pel GMDERC: 
 
Que el Consell Municipal, en el marc de les polítiques de cooperació i solidaritat del 
Districte de Sant Martí, acordi: 
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Instar a l’Equip de Govern de Sant Martí a fer possible que Sant Martí sigui un districte 
capdavanter en la política d’acollida als refugiats i per això s’impulsi de forma urgent: 
 

Una campanya comunicativa al districte en diverses llengües explicant els drets i deures 
que tenen així com els tràmits per a la seva consecució, s’asseguri l’accessibilitat a 
aquesta informació en els indrets que poden freqüentar els col·lectius necessitats (CAP, 
Serveis Socials, Centres Cívics, OAC, etc.) mitjançant els equips professionals dels 
diversos serveis implicats en l’atenció a aquests col·lectius així com s’engegui una 
campanya de sensibilització ciutadana a Sant Martí. 
 
I Vetlli per tal que tots els refugiats arribats els últims 2-3 anys a Sant Martí s’acullin al 
pla “Barcelona Ciutat Refugi” en les mateixes condicions que les persones que arribin, 
es a dir, es vetlli per l’excel·lència en les polítiques socials de cooperació i solidaritat 
que es facin des del nostre districte. 

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

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

Instar al Regidor del Districte a portar a terme les gestions necessàries per tal de 
recuperar l’interior del carrer Meridional, convertint el mateix en un espai verd/enjardinat 
dedicat a la interpretació de la historia del Rec Comtal al barri del Clot i al Districte de 
Sant Martí, i instar al Regidor del Districte a informar en el proper Consell Plenari (Març 
de 2016) de l’estat de les gestions dutes a terme. 

 
S’aprova per unanimitat el següent text transaccionat: 
 

 
Instar al Regidor del Districte a treballar de forma conjunta amb el Taller d’Història del 
Clot-Camp de l’Arpa per tal d’identificar de forma visible els trams existents del Rec o 
Sèquia Comtal al seu pas per pel barri del Clot per tal de fer possible que perduri ben 
viva l’historia del mateix, sense descartar anar més enllà recuperant aquells espais 
d’interès públic, com pot ser al carrer Meridional, i instar al regidor del Districte a 
presentar en el proper consell plenari un informe sobre la titularitat de l’esmentat carrer, 
adquirint el compromís que en el cas de ser públic convertir el mateix en un espai 
verd/enjardinat dedicat a la memòria del Rec o Sèquia Comtal. 

 
 
Presentada pel GMDC’s 
 

Que se trabaje activamente para dar cumplimiento a las resoluciones que acuerden el 
desalojo de viviendas y edificios ocupados, especialmente en aquellos casos que 
originan problemas de convivencia o salubridad, y que se creer un servicio municipal de 
intermediación para buscar soluciones a los casos de ocupación irregular de viviendas y 



edificios por personas sin recursos, proporcionándoles asesoramiento y planteándoles 
alternativas de uso social. 

 
Es rebutja, amb els vots en contra del GMDCUP, GMDERC i GMDBComú, els vots 
a favor del GMDC’S i GMDPP, i l’abstenció del GMDPSC i GMDCIU. 

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

Instar al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya a participar en la 
construcción y dotación de los equipamientos de residencia de Gent Gran, Casal d’Avis,  
Centro de Día en el solar de propiedad del Ayuntamiento en calle Veneçuela 30-40, 
atendiendo a la falta de estos equipamientos en el barrio de Besòs - Maresme.  

 

Es rebutja amb el vot a favor del GMDPP, GMDC’S i GMDCIU, el vot en contra del 
GMDERC i GMDBComú, i l’abstenció del GMDPSC i GMDCUP. 

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

Aprovar un 'Paquet de mesures pel barri del Besòs-Maresme' per a la seva dignificació, 
rehabilitació i dinamització social i urbanística en el qual es comprengui: 
 

1. L’ampliació del menjador social Gregal, que inclogui un espai de menjador per a 
menors acompanyats per la seva família o tutors.  

2. L'obertura d'un casal de joves. 
3. La rehabilitació urbanística del solar buit de Pere Moragues. 
4. L'habilitació d'espais de dignificació per persones sense sostre; cuines dutxes, 

taquilles etc. 
5. Dinamització social de les illes compreses entre Cristòfol de Moura, Alfons el 

Magnànim i Ramón Llull. 
 

S’aprova amb el vot a favor del GMDCUP, GMDPSC, GMDERC i GMDBComú, el 
vot en contra del GMDPP, i l’abstenció del GMDC’S i GMDCIU, el següent text 
transaccionat: 

 
Aprovar un 'Paquet de mesures pel barri del Besòs-Maresme' per a la seva rehabilitació 
i dinamització social i urbanística en el qual es comprengui:   

 
1. L’ampliació del menjador social Gregal.  
2. Assegurar el servei de menjador a les escoles i als instituts, inclosos els nens 

que no cursen classes a la tarda. 
3.  L'obertura d'un casal de joves.  
4.  La rehabilitació urbanística del solar buit de Pere Moragues.  
5. L'habilitació d'espais que milloren les condicions de vida per persones sense 

sostre; que incloguin més serveis que el menjar. 
6. Dinamització social de les illes compreses entre Cristòfol de Moura, Alfons el 

Magnànim i Ramón Llull. 
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a) Proposicions amb contingut de declaració institucional:  No hi ha assumptes a tractar. 
 
 
b) Precs 

 
 

Presentat pel GMDERC 
 
Que el Districte de Sant Martí habiliti una sala d’estudi nocturna a l’actual biblioteca de 
Sant Martí de Provençals i ho prengui en consideració per la futura Biblioteca Gabriel 
García Márquez, fent una aposta per la formació i garantint d’aquesta manera una equitat 
en l’accés a equipaments per l’estudi als joves del districte. 
 
 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern municipal del districte adopti les mesures necessàries i suficients per a 
facilitar i garantir la pràctica dels esports minoritaris a Sant Martí. 
 

 
S’accepta el prec. 

 
 
Presentat pel GMDPSC 
 
Que l’actual equip de govern del Districte garanteixi, complint amb les Normes reguladores 
del Funcionament dels Districtes i el Reglament intern d’Organització i Funcionament del 
Districte, que els Consellers i Conselleres del Districte, en tant que representants públics, 
puguin dur a terme l’activitat política i pública en els actes que es celebrin en el Districte de 
Sant Martí. 
 

S’accepta el prec. 
 
 
Presentat pel GMDPSC 
 
Que el servei municipal responsable de dur a terme l’obertura i tancament de les Pistes 
vermelles o faci en els horaris establers per tal d’evitar les conseqüents molèsties que 
aquest fet provoca als veïns i veïnes especialment a l’hora del tancament de les mateixes. 
 

S’accepta el prec. 
 
 
Presentat pel GMPP 



Que es facin les gestions oportunes per l’Institut Barcelona Esports, l’ajuntament de 
Barcelona i el de Sant Martí per reconèixer l’ espai de gespa de les instal·lacions 
municipals de la Marbella com Camp de Rugby, i que el CN Poblenou Enginyers pugui 
gestionar-la per practicar aquesta modalitat esportiva amb la seva amplitud. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP 

Que l’equip de govern doni el seu compromís total tant social, polític i econòmic cap a les 
reivindicacions de la plataforma ‘Salvem La Repla’ i el seu manifest. 

No s’accepta el prec. 
 
 

c) Preguntes 
 

Presentada pel GMDCIU 
 

Quin és el capteniment del Govern davant l’opció de poder donar el reconeixement, 
àmpliament merescut, al recorregut del Club Futbol Júpiter, proporcionant a l’Entitat un 
espai adequat on poder mostrar públicament tot el seu patrimoni històric? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDERC 
 

Quines inversions socials al barri del Besòs – Maresme s’han dut a terme, quines es 
tenen previstes i quines actuacions d’urgència per a la millora social es preveuen fer, i 
en quins terminis? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentada pel GMDC’s 

 
Qué medidas más eficaces aparte de las que se están llevando a cabo, tienen Udes. 
previstas para solucionar este grave problema de salubridad, sobre todo por la parte de 
los triangulos, desde la c/Josep Pla/Selva de Mar. 
 

La resposta constarà en acta. 
 

Presentada pel GMDC’s 
 

Quin és el capteniment del govern en relació a aquesta situació, si tenen algun pla 
d'actuació concret que millori les condicions, tant de les persones que malviuen en els 
assentaments i la seguretat i higiene de l'entorn on es troben, concretament per la part 
de Glòries a prop del Encants. Llull/Selva de Mar. 
 

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 

 

7 

 

Presentada pel GMDPPC 
 
 

En relación  a la  reforma del eje de Pere IV por el Barrio Besos Maresme: ¿Cuándo 
tiene el Ayuntamiento de Barcelona previsto comenzar la reforma del eje de Pere IV por 
el Barrio Besos Maresme, y qué objetivos urbanísticos priorizará en esta reforma? 
¿Está realizado el proyecto de este tramo del Eje Pere IV, y cuál es la inversión prevista 
para este tramo? ¿Cuáles son los plazos de actuación por fases? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDCUP 
 

Quan s’adjudicarà i començarà l’obra de la futura biblioteca García-Márquez al barri de 
Sant Martí de Provençals? En quins terminis pretén estar a punt cadascún dels seus 
equipaments: biblioteca, escola bressol i arxiu històric? 

 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 

d) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 

Presentat pel GMDPP 

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 ordinària del dia 8 d’octubre de 2015 amb 
el següent contingut: 

Solicitar a los organismos implicados, como Institut municipal de mercados y Barcelona 
de Serveis Municipals (BSM), ambos dependientes de la administración municipal, a 
promover una solución de consenso que conjugue la promoción del mercado mediante 
bonificación del tiempo de estacionamiento de los clientes del mercado  y los vecinos 
de la zona  para  incorporar políticas de promoción comercial de un  nuevo modelo de 
mercado del siglo XXI con la  adaptación de los mercados a su entorno. 

La resposta constarà en acta. 
 

 
 

E) Declaracions institucionals:  
 

 
Declaració institucional relativa a Sant Martí Vila Groga a favor d’una educació pública i 

de qualitat 

 
  Es retira 
 



Declaració institucional sobre l’eradicació de la violència de gènere 
 

El Consell Plenari del Districte acorda, per unanimitat, aprovar la següent declaració:  
 

 Que la lluita contra el terror masclista sigui una qüestió d’estat. 

 Que es revisi i es reformin la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere, i la Llei catalana 5/2008, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, tenint com a referent les aportacions 
dels col·lectius de dones. 

 Que es potenciï l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les 
dones, per tal de col·laborar a la definitiva eradicació d’aquesta violència. 

 Que es garanteixi una major cobertura i atenció estable i de qualitat en condicions 
d’àmplia accessibilitat, confidencialitat i protecció, que inclogui la recuperació de les 
dones i dels seus fills i filles, així com l’avaluació i ampliació dels serveis per a la 
igualtat i contra tots els tipus de violències masclistes.  

 Que l’accent es posi en l’alliberament i apoderament de les  supervivents, facilitant-
los-hi diferents sortides que els hi aporti una veritable recuperació vital, econòmica i 
social. 

 Que la prevenció de  les violències sigui una prioritat en la política educativa, 
garantint l’aplicació real de la coeducació de manera transversal, i oferint formació 
específica per tot el personal que intervé en els processos educatius. 

 Que es revisin i s’apliquin les recomanacions sobre el tractament de la violència de 
gènere, elaborades per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi de Periodistes, per 
un tractament més adequat al mitjans de comunicació, evitant el sensacionalisme 
morbos de la noticia, utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes. 

 Que en l’àmbit laboral es facin efectius els plans d’igualtat per incidir en la 
prevenció de l’assetjament sexual a les empreses. 

 Que hi hagi una major sensibilització i formació del poders judicials envers els 
casos de violència de gènere, així com una revisió dels seus protocols d’actuació. 

Prenguem consciència d’una vegada que el masclisme mata i fa que sigui 
impossible la convivència exigible en una democràcia. No podem permetre ni un 
assassinat més. 

 
 
 
 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell   

Barcelona, 2 de desembre de 2015 

 


