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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 2 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 
MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, CELEBRADA EL DIA 10 DE MAIG DE 
2017 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de març de 2017. 
 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, del mes de gener a abril de 2017. 

 
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 

 
Cartipàs 

 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 10 d’abril de 2017, de cessament del 
senyor Oriol Crespo i Ramos, com a conseller del Consell Municipal del districte de 
Sant Martí. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 4 de maig de 2017, de nomenament de la 
senyora Margarita Planas i Liébanas, com a consellera del Consell Municipal del 
districte de Sant Martí 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
Donar compte del Decret del Regidor del districte de Sant Martí, de 9 de maig de 
2017, establint el règim de dedicació de la consellera senyora Margarita Planas i 
Liébanas. 

 
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 

 
Informe Regidor 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
Informes i/o Mesures de Govern 
 

Mesura de govern sobre el pla de barris de Verneda – La Pau 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 



 
Informe sobre l’atorgament de subvencions de concurrència pública 2017 

 
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 

 
 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 
 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana del Subsector 4 del 

PMU Perú-Pere IV Illa delimitada entre els carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i 
Puigcerdà, promogut per Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, SA. 
 

S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDPDeCat, 
GMDPPC i GMDCS, l’abstenció de  GMDERC i el vot en contra de 
GMDCUP. 

 
 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana  per a la 
transformació de l’edifici industrial consolidat situa al carrer de Ciutat de 
Granada núm. 123, xamfrà amb el carrer de Tànger 96 – districte d’activitats 
22@ - promogut per Jonko, SL. 

 
S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDPDeCat, 
GMDPPC i GMDCS, l’abstenció de GMDERC i el vot en contra de 
GMDCUP. 

 
 
3. INFORMAR FAVORABLEMENT  la convocatòria d’adjudicació de la promoció 

situada al carrer Pere IV, 455, del districte de Sant Martí, en règim de dret de 
superfície. 

S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú i GMDPSC, l’abstenció de 
GMDPDeCat, GMDCS i GMDCUP, i el vot en contra de GMDERC i 
GMDPPC. 

 

4. INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, dels candidats del 
Districte de Sant Martí per a la concessió de la Medalla d'Honor de Barcelona 
per a l'edició 2017.  

S’aprova per unanimitat. 

5. INFORMAR FAVORABLEMENT el projecte normatiu de Reglament de 
Participació Ciutadana. 

S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC i GMDCUP, 
l’abstenció de GMDPDeCat, GMDERC i GMDCS, i el vot en contra de 
GMDPPC. 
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6. APROVAR el Reglament intern del Consell Sectorial de Cultura, Memòria 
Històrica i Patrimoni Industrial. 

S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDPDeCat, 
GMDERC i GMDCUP, l’abstenció de GMDCS, i el vot en contra de 
GMDPPC. 

 
D) Part d’impuls i control. 
 
 
a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
 
Presentada pel GMDPDeCat: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
  
Instar al Districte de Sant Martí i al seu equip de govern perquè, en relació a les obres de 
la Plaça de les Glòries, defensant amb fermesa i rotunditat els compromisos adquirits amb 
els veïns del Districte, demani formalment al govern de la ciutat aturar la resolució del 
contracte d’obres, garantint així els compromisos existents en relació a la urbanització de 
la zona i el desenvolupament dels espais i equipaments que hi van vinculats. 
 

S’aprova, amb el vot a favor del GMDPDeCat, GMDERC, GMDPPC i GMDCS, i el 
vot en contra  de GMDBComú, GMDPSC i GMDCUP. 

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

• Refermar el suport del Consell Plenari de Sant Martí al Compromís per Glòries. 
• Aprofitar la suspensió de les obres i la nova licitació per tal d’instar la tinència 

d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i BIMSA a projectar i licitar el túnel des 
de Padilla/Castillejos a Rambla de Poblenou/Sant Joan de Malta, en tot el seu 
recorregut, tal com està establert al Compromís per Glòries i demanaven les 
associacions de veïns i veïnes que el conformen en el seu comunicat publicat el 
passat dia 25 d’abril de 2017. 

• Instar igualment a la tinència d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que no 
s’aturin la resta d’actuacions previstes en la superfície de la plaça (equipaments, 
habitatge públic, etc.) i que en la mesura que sigui possible s’accelerin aquestes 
actuacions. 

• Donar trasllat d’aquest acord a la tinència d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, BIMSA i als membres que conformen la Taula del Compromís per 
Glòries. 

 
 



S’aprova, amb el vot a favor del GMDPDeCat, GMDERC, GMDPPC i GMDCS, i 
l’abstenció de GMDBComú, GMDPSC i GMDCUP. 

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

Qué en el plazo de dos meses se presente una propuesta de reordenación de los carriles 
de la avenida Diagonal, en el entorno de la manzana triangular donde se ubica el centro 
comercial Diagonal Mar y el hotel Barcelona Princess, para solventar los problemas de 
colapso circulatorio que se producen desde la ubicación de un carril bici en cada sentido 
en la calzada. 

Es rebutja, amb el vot a favor del GMDPDeCat, GMDPPC i GMDCS, i el vot en 
contra  de GMDBComú, GMDPSC, GMDERC i GMDCUP. 
 

 
 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que se revisen las intervenciones de rehabilitación realizadas en las áreas de juegos 
infantiles y se realicen y se tomen las medidas necesarias para garantizar que cumplan 
con los objetivos del programa de rehabilitación y mejora de los parques infantiles para no 
incurrir en los riesgos y problemas expuestos: 
 

1- Adecuación y renovación para favorecer la proximidad de los juegos de los niños 
2- Garantizar la máxima cualidad y seguridad de las instalaciones 
3- Promover la utilización en los espacios al aire libre. 
4- Contar con  las familias y centros educativos para escuchar sus propuestas y 

aplicarlas en las futuras rehabilitaciones de parques de zonas de juegos infantiles 
del distrito. 
 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció de GMDCUP.  

 
 
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que el govern del Districte elabori amb la tota comunitat educativa (mestres, alumnes i 
famílies) un mapa educatiu adaptat a les necessitats reals dels nostres barris, a partir 
d’indicadors de renda familiar, alumnat matriculat a la pública i dades de naixement, amb 
previsió als propers deu anys, avançant-nos a les necessitats futures i vetllant per la 
qualitat i les diverses necessitats formatives que es manifesten als diferents nivell 
educatius. Que permetrà tenir eines per cobrir les necessitats actuals i futures en matèria 
educativa. 
 

S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDERC, GMDCs i 
GMDCUP, i l’abstenció del GMDPDeCat i GMDPPC, amb el següent text 
transaccionat: 
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Que el govern del Districte insti a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci 
d’Educació a realitzar un mapa escolar amb tota comunitat educativa (mestres, 
alumnes i famílies), adaptat a les necessitats reals dels nostres barris, a partir 
d’indicadors de renda familiar, alumnat Matriculat a la pública i dades de naixement, 
amb previsió pels propers 5 anys, avançant-nos a les necessitats futures i vetllant 
per la qualitat i les diverses necessitats formatives que es manifesten als diferents 
nivells educatius. Que permetrà tenir eines per cobrir les necessitats actuals i 
futures en matèria educativa. 

 
 
 

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

 
 

b) Precs 
 
 
Presentat pel GMDPDeCat 
 
Que el govern del districte elabori un pla de xoc extraordinari, complementant el pla 
d’assentaments irregulars que ja existeix a la ciutat, per augmentar els recursos i serveis 
dedicats a la lluita per dignificar la vida de les persones que viuen en els assentaments i 
així aconseguir la desaparició, a mig termini, d’aquests espais d’extrema pobresa. 
 

Es rebutja. 
 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí insti al Consorci d’Educació de Barcelona a dur a 
terme un estudi, planificació i revisió de la zona 26, que determini les mesures suficients i 
necessàries per tal que, al proper curs, no persisteixin els problemes de matriculació 
existents i millorar així el procés pel que fa als barris de Poblenou. Sol·licitem que el 
resultat de l’estudi ens sigui lliurat als grups municipals i presentat en el Consell Escolar 
del districte en un termini no superior als sis mesos.  
 

S’accepta, amb transacció en quant al termini: com a màxim al mes de gener de 
2018. 

 
 
Presentat pel GMDCS 
 
Que des del Districte es garanteixin els drets lingüístics de tots els martinencs, recollits a 
l’article 3.1 i 3.3 de la nostra Constitució de 1978, a l’article 6.2 del nostre Estatut 
d’Autonomia de 2006 i a l’article 4.2 de la nostra Carta Municipal vigent, i que es garanteixi 
que, tant la comunicació impresa com la web del Districte, siguin sempre en les nostres 
dues llengües oficials. 



 
Es rebutja. 

 
 
Presentat pel GMDCS 
 

El equipo de gobierno exponga en los consells de barri que se van a realizar 
próximamente las herramientas que según el nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana tiene la ciudadanía para participar en las comisiones de seguimiento de los 
barrios y así consensuar un orden del día de los consells que sea del interés de gobierno y 
de vecinos. 

 
 S’accepta. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Que el ayuntamiento del distrito utilice los recursos adecuados como los agentes cívicos, 
guardia urbana etc… para que se interesen por la situación de la parroquia de Sant Lluís y 
que actúen para garantizar la libertad de que los vecinos puedan asistir a su parroquia sin 
que sean molestados ni increpados.	
 

Es rebutja. 
 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí insti a l’Ajuntament de Barcelona a presentar-hi 
com acusació particular en el cas investigat per l’adjudicació de les obres de Glòries 
relacionat amb la trama del 3%, per la qual podia haver-hi desviament de diners cap al 
partit, aleshores en el poder, CIU a canvi de l’adjudicació de les obres a l’UTE actual. 

 
S’accepta, amb el següent text transaccionat: 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí insti a l’Ajuntament de Barcelona a 
personar-se com acusació particular en qualitat de perjudicat en el procediment que 
se segueix davant el Jutjat d’Instrucció 1 del Vendrell que en el qual s’investiga el 
possible cobrament de comissions il·legals a canvi de l’adjudicació de contractes 
públiques, i que podria haver afectat directament a l’adjudicació del contracte 
d’obres de Glòries. 
 

 
Presentat pel GMDCUP 
	
	
Instar al govern a que proposi la ubicació de una placa en memòria del Ateneu Obrer 
Martinenc al carrer Besalú 14-20, al barri del Clot-Camp de l’Arpa, per recuperar la 
memòria d’aquest espai d’autoorganització de les classes obreres dels nostres barris. 

 
S’accepta. 

 
 



             

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

7 
 

c) Preguntes 
 

 
Presentada pel GMDPDeCat 
 

Hi ha algun impediment que obstaculitzi la continuïtat de l’obra de l’Eix Pere IV, la pugui 
demorar o aturar o que suposi una modificació del projecte inicial per manca de previsió, 
amb el corresponent augment de cost de l’obra? En tal cas, quina seria la desviació? 
 

La resposta constarà en acta. 
 

 
Presentada pel GMDERC 
 
Si el govern del Districte de Sant Martí acceptarà i farà seu el resultat de les consultes 
ciutadanes anunciades i dutes a terme des del moviment veïnal, en referència a l’alberg de 
la Vila Olímpica i de la Superilla de Poblenou. 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 

Presentada pel GMDPPC 
 
El Gobierno de Ada Colau,¿ qué estudios medioambientales ha realizado y  cuáles han 
sido los canales de participación para  llevar  esta implantación en los  carril bici? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 

d) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 

Presentat pel GMDPDeCat 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al Consell Plenari del dia 2 de maig 
2016 amb el següent contingut: 
 
Que el Districte de Sant Martí adeqüi la via pública perquè sigui accessible i  vetlli perquè 
en exposicions a museus, lavabos instal·lats a la via pública i altres serveis que afecten a 
la mobilitat i necessitats dels ciutadans amb discapacitat tinguin garantida l’accessibilitat. 
 

La resposta constarà en acta. 
 

Presentat pel GMDERC 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup que el Consell 
Plenari va aprovar en la sessió del dia 1 de desembre de 2016, amb el següent contingut, i 



es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte en el transcurs 
del plenari: 
 
Instar al govern del Districte de Sant Martí a que, en un període no superior a sis mesos, 
inicií les accions suficients i necessàries per a elaborar el projecte de remodelació la plaça 
dels Porxos i de reparació del pàrquing municipal ubicat sota aquesta plaça; que el govern 
del Districte adquireixi el compromís que aquest projecte estarà enllestit abans de la 
finalització del mandat actual; i que tot això es faci amb la participació i el consens de totes 
les parts implicades  (Comunitat Usuaris pàrquing, veïns i veïnes plaça dels Porxos, AVV, 
etc.). 
 

La resposta constarà en acta. 
 

Presentat pel GMDCUP 
 
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 1 de desembre de 2016, amb el 
següent contingut, i es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al 
respecte en el transcurs del plenari: 
 
Instar al govern a la realització de reunions tècniques de territori amb la Comissió de 
Memòria i Gènere per tal de treballar un mapa d'espais lliures per anar avançant en el 
nomenclàtor de dona al Districte de Sant Martí. 
 

La resposta constarà en acta. 
 

E) Declaracions institucionals:  
 

Sobre la residència per a gent gran Alchemika. 
 

Es retira. 
 

 

 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell   

Barcelona, 11 de maig de 2017 

 


