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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 6 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 

MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE 

DE 2017 

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

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2017, 
ordinària. 

 
 
B) Part informativa: 

 
 
Despatx d’ofici: 
 

 Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, dels mesos d’octubre a novembre de 2017.   

  
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT 
 
 

 Decret del Regidor del Districte de Sant Martí de 20 de novembre de 2017, pel que 
es deixa sense efecte el nomenament de dos consellers com a membres de la 
Comissió de Govern. 

 
    El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT 
 
 
 Decret del Regidor del Districte de Sant Martí de 20 de novembre de 2017, de nova 

determinació d’àrees de govern i designació dels seus responsables   
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
 
Informe Regidor 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
 
Informes del Govern : No hi ha assumptes a tractar. 

 
 
 
 
 



C) Part decisòria/executiva : 
 
 

a) Propostes d’acord:  
 

 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT la modificació del Pla de Millora Urbana del 

Subsector 11 del PMU per a la reforma interior del sector Llull – Pujades 

(Ponent),  promogut per la Junta de Compensació del Subsector 11. 

 

S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComu, GMDDemòcrata, GMDERC, 

GMDPSC, GMDCs i GMDPP, i l’abstenció de GMCUP. 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana per a la 
transformació de l’edifici industrial consolidat, situat al carrer Badajoz, 
32,  promogut  per Valontime SL. 

 

S’aprova, amb el vot a favor de GMBComu, GMDDemòcrata, GMDPSC, 
GMDCs, GMDPP, l’abstenció de GMDERC, i el vot en contra de 
GMDCUP. 

 

3. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana per a la 
transformació de l’edifici industrial consolidat, situat al carrer Ciutat de Granada 
68, promogut  per Inmobiliaria Castrejana, SL. 

 

S’aprova amb el vot a favor de GMDBComu, GMDDemòcrata, 
GMDPSC, GMDCs, GMDPP, l’abstenció de GMDERC i el vot en contra 
GMDCUP. 

 

4. INFORMAR FAVORABLEMENT el procés d’adjudicació de 36 habitatges en 
protecció oficial en règim de lloguer per persones social i econòmicament 
vulnerables, promoció Tànger, 40-42. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

5. PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus públics 
per l’any 2018 de les instal·lacions esportives i culturals del districte de Sant 
Martí. 

   

S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDDemòcrata i 
GMDPSC, i  l’abstenció de la resta de grups. 
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6. INFORMAR DESFAVORABLEMENT els pressupostos municipals per 2018. 

 Es rebutja, amb el vot a favor de GMDBComú, en contra de 
GMDDemòcrata, GMDPP, GMDCs i GMDCUP, i l’abstenció del GMDERC i 
GMDPSC. 

 

 

D) Part d’impuls i control. 

 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 
Presentada pel GMDDemòcrata 
 

Iniciar durant els primers mesos de l’any 2018 un procés participatiu descentralitzat 

per treballar els nous plans d’equipaments dels barris de Sant Martí, permetent així 

l’actualització dels seus usos i la creació de noves instal·lacions, i generant una 

oferta adaptada a les noves demandes veïnals. 

 

Es retira. 

 

Presentada pel GMDDemòcrata com a moció en el mateix plenari: 

Instar al govern del districte a fer complir sense més demora l’acord signat amb la 

Plataforma Nord-Est de Sant Martí, per mantenir la línia de bus 136 amb una freqüència 

de vint-i-dos minuts, davant les direccions de l’empresa pública TMB i l’òrgan 

supramunicipal AMB, responsables de la seva execució. 

 

 S’aprova per unanimitat. 

 

 

Presentada pel GMDERC 

Que el govern de Sant Martí estudiï la fórmula més adient per contribuir a resoldre la 

situació tan delicada que estan patint les entitats socials del nostre districte arrel de 

l’aplicació de l’article 155 per part del govern d’Espanya en connivència amb el PSC/PSOE 

i Ciutadans. 

 

S’aprova amb el vot a favor de GMDBComú, GMDDemòcrata, GMDERC i 

GMDCUP, i el vot en contra de GMDPP, GMDCs i GMDPSC. 

 

 

Presentada pel GMDPSC 



Instar al Regidor del Districte a dur a terme les gestions necessàries perquè els Cossos de 

seguretat i les instàncies judicials pertinents tinguin en compte l’especial situació 

d’augment de la venda il·legal de substàncies tòxiques al barri del Besòs i actuïn 

conseqüentment, i a informar en el proper Consell Plenari de l’estat de les gestions dutes a 

terme. 

 

S’aprova, amb el vot a favor del GMDBComú, GMDDemòcrata, GMDPSC i 

GMDPP, i l’abstenció de GMDERC, GMDCs i GMDCUP. 

 
Presentada pel GMDCs 

 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 

Instar al Govern Municipal que presenti un pla en el termini de tres mesos on es faci un 

diagnòstic exhaustiu i es prenguin les mesures necessàries per: 

  

- Ajudar a les persones que tenen un problema de consum de substàncies amb 

augment d’educadors de carrers i plans d’intervenció. 

- Augmentar, en coordinació amb les diferents administracions públiques i cossos 

de seguretat, les mesures de seguretat per tal d’intervenir i prevenir el consum de 

tràfic de drogues. 

- Augmentar les mesures d’higiene atès l’augment de xeringues en alguns parcs 

infantils de la zona del Besòs. 

 

  

S’aprova amb el vot a favor del GMDDemòcrata, GMDCs i GMDPP, l’abstenció de 

GMDERC, GMDPSC i GMDCUP i el vot en contra de GMDBComú. 

 

 

Presentada pel GMDPP: 

 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 

Que el Ayuntamiento de Barcelona  aumente los recursos y las actividades destinadas a 

potenciar el comercio de proximidad, el alumbrado navideño, la instalación de árboles de 

Navidad, así como otras medidas dirigidas a ayudar al comercio de los barrios, 

aumentar   las campañas y ayudas que se daban desde el consistorio durante años 

anteriores en la campaña ‘Christmas Shopping’ para la promoción económica del comercio 

de Sant Marti. 

 

Es rebutja, amb el vot a favor de GMDPDemòcrata, GMDPPC i GMDCs, i el vot en 

contra del GMDBComú, GMDPSC, GMDERC i GMDCUP. 

 

 

Presentada pel GMDCUP: 
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Demanar la intervenció de figures tipus mediadors comunitaris/educadors a la zona de 

venda de les Glòries per fer una primera valoració des de una perspectiva sensible cap a 

les persones que realitzen aquesta venda. 

 

 

Fer una comissió de treball amb algunes de les persones que realitzen aquesta venda, els 

mediadors/educadors, el CC la Farinera i associacions de veïnes si s’escau, per arribar a 

solucions des de una perspectiva comunitària i no policial. 

 

S’aprova, amb el vot a favor del GMDBComú , GMDDemòcrata, GMDERC, 

GMDPSC i GMDCUP, i l’abstenció de GMDCs i GMDPP. 

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

tractar. 

 

c) Precs 

 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que el Districte assumeixi al pressupost d’inversions per a l’any 2018 la remodelació del 

carrer Taulat entre el C/Bilbao i la Rambla del Poblenou als efectes de convertir-lo en un 

carrer amb trànsit pacificat i amb espai per a vianants i calçada per a cotxes en un format 

de plataforma única. 

 
S’accepta. 

 
  
Presentat pel GMDERC 

Que el govern del Districte de Sant Martí, en un període no superior a dos mesos, és a dir 

abans del 29 de gener de 2018, convoqui la Comissió de treball de Mobilitat Sostenible per 

avaluar la implantació de la nova fase de la Xarxa Bus i la modificació del recorregut 

d’altres línies, per tal de valorar l’impacte que ha tingut sobre els usuaris i usuàries i, si 

s’escau, introduir  les modificacions de recorregut necessàries. 

S’accepta, amb el següent text transaccionat: 
 
 Que el govern del Districte de Sant Martí, en el primer semestre de 2018, convoqui 

la Comissió de treball de Mobilitat Sostenible per avaluar la implantació de la nova 

fase de la Xarxa Bus i la modificació del recorregut d’altres línies, per tal de valorar 

l’impacte que ha tingut sobre els usuaris i usuàries i, si s’escau, introduir  les 

modificacions de recorregut necessàries. 

 

Presentat pel GMDCs 



Que el equipo de gobierno nos indique los plazos previstos para el acondicionamiento de 

la plaza de la Palmera tal y como reclamó la AV de la Palmera; el ajardinamiento de 

espacio denominado Jardins d’Ana Figuera, tal y como reclamó la AV de Sant Martí, y el 

inicio de las obras de la biblioteca Gabriel García Márquez. Que se nos  informe de todo 

ello antes del próximo pleno del Distrito 

Es rebutja. 
 
 
Presentat pel GMDPP 

Que se tome en cuenta y que las puertas de acceso para los próximos edificios que 

construya el ayuntamiento las puertas pasen a ser de 100cmts para facilitar la movilidad 

del colectivo con movilidad reducida. 

Es rebutja. 
 

Presentat pel GMDCUP 

 

Que el govern del Districte de Sant Martí insti a l’Ajuntament de Barcelona a aprovar una 

moratòria d’aprovacions de transformacions de noves illes a la zona 22@. 

Es rebutja. 
 

 

c) Preguntes 

 

Presentada pel GMDDemòcrata 

Fins quan tancarà els ulls el govern del Districte amb el mercat il·legal de davant de la 

Farinera  per no emprendre accions per a donar un modus de vida més digna a les 

persones que es veuen empeses a mercadejar en aquestes circumstàncies per a sortir 

endavant, i vetllarà cada espai de la Ciutat per a donar-li la utilitat a què ha estat 

destinat? 

La resposta constarà en acta. 
 

 

Presentada pel GMDERC 

Quines accions i intervencions farà el govern del districte pels Jocs Mundials de Pilota 

que tindrem l’any 2018 i els Roller Games l’any 2019 on el nostre districte tindrà un pes 

molt important (més enllà de les instal·lacions esportives on s’acolliran)? 

La resposta constarà en acta. 
 

Presentada pel GMDPSC 
 
Quina és la posició del govern del districte en relació a les sol·licituds per la instal·lació 

de noves terrasses al carrer Rogent? 
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La resposta constarà en acta. 

 
 
 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Quin es el capteniment del govern del Districte en relació a la manca de professionals en 

l’especialitat de Pediatria que afecta principalment al CAP de la Vila Olímpica, i en quina 

situació es troba aquest servei en la resta de CAP’s del Districte de Sant Martí? 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 
Presentada pel GMDCs 
 
¿Cuántas plazas de aparcamiento de motos y cuantas de coches, incluyendo los de 

aparcamientos libres, área verde y área azul, se han eliminado de la calzada y cuantas 

más se pretenden eliminar hasta el final de la legislatura? 

La resposta constarà en acta. 
 

 
Presentada pel GMDPP 
 
Qué estudios  ha utilizado este Gobierno para realizar la implantación del carril bici de 

Pg. Taulat y calle Taulat, y si en ellos se han tenido en cuenta estos agravios y la 

peligrosidad que ustedes han reconocido públicamente de este tipo de carril (doble 

sentido) que aun continúan implantando sin atender a las reclamaciones de los vecinos. 

La resposta constarà en acta. 
 

 

Presentada pel GMDCUP 

Quina implicació té o tindrà el govern del Districte de Sant Martí en la denúncia de 

vulneració de drets, viscuda l’1 d’Octubre per part dels cossos de seguretat de l’Estat 

espanyol, a les escoles que van patir aquesta violència al nostre Districte? 

 
 
La resposta constarà en acta. 

 
 

d) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  

 



Presentat pel GMDDemòcrata 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada al 

Consell Plenari del dia 1 de març de 2017, amb el següent literal: 

Obrir un procés participatiu amb els veïns i agents implicats del barri del Front 

Marítim als efectes d’elaborar un informe i conclusions que, amb l’alliberament que 

s’esdevindrà el 2018 de l’espai fabril del Palo Alto, fixi quines són les demandes del 

barri i els nous usos i configuració que es vol donar a partir del 2018 a aquest espai 

municipal. 

La resposta constarà en acta. 
 

Presentat pel GMDERC 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en la 

sessió del Consell Plenari del dia 5 de juliol de 2017, amb el següent contingut: 

- Instar l’ICUB i la Segona Tinència d’Alcaldia de l’ajuntament de Barcelona per tal que 

conjuntament amb el Govern de Sant Martí estableixin el marc adequat per a dur a 

terme les negociacions suficients i necessàries amb els hereus de Josep Maria 

Subirachs, fill de Sant Martí, en concret del barri del Poblenou, i estudiar el millor acord 

possible per que la volguda cessió de la col·lecció particular sigui una realitat. 

-  Impulsar la participació de la resta d’administracions, Diputació i Generalitat, en les 

negociacions, si és considera necessari, per a poder assolir un acord.  

- Vetllar per tal que si s’assoleixi aquest acord sigui exposada parcialment o total, de 

forma permanent, a Sant Martí. 

La resposta constarà en acta. 
 

Presentat pel GMDCUP 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec  acceptat en la sessió del Consell Plenari 

del dia 10 de maig de 2017 amb el següent contingut:  

 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. 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 
E) Declaracions institucionals: 
 
Sobre educació, Som Escola. 

El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda, amb el vot en contra del GMDCs i 

GMDPP: 
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Expressar el seu suport al comunicat que ha elaborat el col·lectiu Som Escola en 

defensa de l’escola catalana. 

Rebutjar les paraules de diferents ministres i responsables polítics del PP i de C’s 

que han atacat el model d’escola catalana. 

Manifestar el rebuig als atacs que està rebent aquests darrers dies l’escola 

catalana i que apunten directament als centres educatius i als seus docents, per 

boca del ministre de “Asuntos exteriores y cooperación”, Alfonso Dastís Quecedo i 

del ministre de “Educación, cultura y deporte”, Íñigo Méndez de Vigo, entre d’altres. 

Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió 

social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que 

hem construït els darrers 30 anys. 

Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo, i la disculpa pública 

de dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament. 

Agrair a tota la comunitat educativa així com als voluntaris i les voluntàries de 

l’educació la seva dedicació, i encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la 

mateixa determinació de sempre. 

 
Sobre el dia contra la violència masclista. 
 
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda, per unanimitat: 

Que la lluita contra el terror masclista impliqui el compliment del pacte d’estat 

aprovat al Congrés de diputats el darrer mes de setembre en totes les seves 

mesures, reclamant la dotació necessària per portar-les a terme. 

Que es revisi  la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista, fent també un pacte a nivell de Catalunya, tenint com a referent les 

aportacions dels col·lectius de dones. 

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 

específicament feminista 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 

morbós de la noticia, utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes. 

Que en l’àmbit laboral es facin efectius els plans d’igualtat i transversalitat 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. 

Que és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències 

sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes 

violències. 

I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 

Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. 

Ja n’hi ha prou! N’hi una més! Ens volem vives! 

 
 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell   

Barcelona, 30 de novembre de 2017 


