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NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1)  De conformitat amb el Reglament intern d’organització i funcionament del districte, es pot intervenir en els punts de l’ordre del dia 
corresponents als apartats de la part de decisió i de control amb posterioritat de les intervencions dels consellers i/o regidors.  
2) Qui desitgi intervenir ho ha de sol·licitar mitjançant la presentació d’un escrit en l’oficina del registre d’entrada de documents d’aquest 
Districte –Oficina d’Atenció al Ciutadà: Plaça Valentí Almirall, 1- abans de les 24 hores de la celebració de la sessió, detallant-hi de manera 
específica el punt en què es vol intervenir. 

 

 
 
 
 
Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte de Sant Martí, que 
tindrà lloc el proper dia cinc de juliol de dos mil disset, a les dinou hores, a la seu del 
Districte, plaça de Valentí Almirall, 1, amb el següent  

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
 

Actes de les sessions celebrades el dia 10 de maig de 2017, ordinària, i el dia 8 de juny 
de 2017, extraordinària. 

 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, del mes de maig a juny de 2017. 
 
Donar compte de la resolució del Regidor del Districte de Sant Martí de 22 de maig 
de 2017, convocant la 55ena edició dels Premis Sant Martí. 
 
Donar compte del decret de l’Alcaldia de data 8 de juny de 2017, pel que es nomena 
l’Ilm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia regidor adscrit al Districte de Sant Martí. 
 
Donar compte de les modificacions de Cartipàs introduïdes, entre d’altres motius, 
arran de la incorporació d’una nova consellera i d’un nou Regidor adscrit. 

 
 
Informe Regidor 
 
Informes i/o Mesures de Govern 

 
Sobre la modificació puntual del Pla Especial d’Usos del Port Olímpic de Barcelona. 
 
Sobre els equipaments de proximitat i els solars municipals del Districte. 
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C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 

 
1. INFORME sobre el Pla de Millora Urbana per a l’ajust dels paràmetres 

urbanístics de la unitat d’actuació núm. 7 delimitada pel PERI del sector Eix 
Llacuna, promogut per la Junta de Compensació UA7 PERI Eix Llacuna. 

2. INFORME sobre el Pla de Millora Urbana per la transformació de l’edifici 
industrial consolidat situat al carrer Pallars 191, promogut per Afex Electronics 
SA. 

3. INFORME sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a la cantonada dels carrers de Concili de Trento i Treball, a Sant Martí de 
Provençals, d’iniciativa municipal. 

4. INFORME sobre la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità, que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 

 
D) Part d’impuls i control. 
 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDDemòcrata: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que el govern del Districte i l’Ajuntament de Barcelona apostin per una mobilitat sostenible 
enfocant-la des de tots els seus fronts: ordenant i fent complir les normes pel que fa al trànsit 
de bicicletes; instaurant una línia potent de subvencions pels particulars que apostin per 
adquirir nous vehicles de consum elèctric; i, sobretot, millorant la gestió del transport públic 
existent tant terrestre com subterrani. 
 
 
Presentada pel GMDERC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
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 
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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,  i  vetllar per tal que si 
s’assoleixi aquest acord sigui exposada parcialment o total, de forma permanent, a Sant 
Martí. 
 
 
Presentada pel GMDCs 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al Govern Municipal que se’ns presentin per escrit en el temini màxim de tres mesos, 
el diagnòstic en matèria de civisme, d’higiene i neteja, com de situació socioeconòmica 
actualitzada en els barris Verneda i La Pau, especialment als carrers de Ca n’Oliva i Camp 
Arriassa, entre la Rambla Guipúscoa i el carrer Santander. 
 
 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Proponemos que el skatepark ubicado junto a las instalaciones del pabellón de la Mar Bella, 
sea la mejor instalación deportiva por su ubicación y práctica del deporte del skate, para que 
lleve el nombre de Ignacio Echeverría como mejor homenaje de la ciudad de Barcelona a 
esta gran persona.   
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
PRIMER: Mostrar des del Districte de Sant Martí, la nostra solidaritat i recolzament a la 
família de Pedro Álvarez en la lluita constant i exemplar que mantenen per l’esclariment de 
la mort del seu fill, i a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, facilitant 
l’ús de la via i dels equipaments públics d’acord amb la normativa vigent. 
 
SEGON: Mostrar el compromís del Districte de Sant Martí amb la defensa dels valors 
vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació.  
 
TERCER: Instar a totes les autoritats competents i als Síndics de Greuges de l’Hospitalet, 
Barcelona i Catalunya per tal de que facin tot el possible per tal d’esclarir definitivament 
l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez, i examinar els fets per determinar si s’ha pogut 
produir un mal funcionament de l’Administració.  
 
QUART: Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i a la 
Plataforma Pedro Álvarez. Així com també, a la resta de grups municipals del consistori, i als 
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grups parlamentaris amb representació a la Generalitat de Catalunya i al Congrés dels 
Diputats. 
 
 
 

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

c) Precs 
 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 

Que el govern del districte lideri una campanya per executar un pla policial extraordinari 
contra la delinqüència organitzada al barri del Besòs Maresme, a fi d’evitar una 
major guetització dels seus carrers. 

 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí, doni reconeixement i suport explícits als        
Tècnics i Funcionaris per la seva bona feina, deixi de responsabilitzar-los, de la mala gestió 
e incompetència del propi govern, i els proporcioni els medis i les accions necessàries 
perquè aquest Districte pugui funcionar adequadament i els seus veïns es puguin sentir 
completament atesos en les seves demandes i necessitats. 
 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí elabori un pla per tal d’eliminar les males herbes 
que han aparegut en retirar l’ús de glifosats, per tal que el que ha estat un benefici per a la 
salut pública no esdevingui el contrari, i que ens el lliurin en un termini màxim de dos mesos 
o, en el cas que ja l’hagin redactat, que ens el presentin i lliurin en el curs d’aquest plenari. 
 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí ens presentin i lliuri el pla de mesures 
extraordinàries per la campanya d’estiu 2017, tenint en compte que es preveu un estiu 
record pel que fa a la presència de turistes en els barris del nostre districte. 
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Presentat pel GMDCs 
 
Que el Gobierno Municipal tome las medidas necesarias para que se cumpla la ordenança 
de civisme vigente en la Ciudad de Barcelona relativa a los horarios, los ruidos, la 
conflictividad en las calles y la utiltización de esapcions públicos para orinar y defecar; y que 
se se controlen las actividades de venta ambulante de alcohol, rutas de borratxera, etc, que 
incentivan la falta de civisme. Que se presenten el próximo pleno las medidas efectuades. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Que el ayuntamiento del distrito realice un estudio de viabilidad para poner como mínimo 
unas zonas verdes que hagan que los vecinos  residentes en la zona comprendida por la 
calle Juan de Austria entre Avd. Meridiana hasta Llull, se sientan tratados como los demás 
vecinos de la zona y puedan aparcar sus coches cosa que en estos momentos es 
prácticamente imposible. 
 
Presentat pel GMDCUP 
 

 
Instar al govern del Districte de Sant Martí a plantejar un projecte de rehabilitació i millora del 
pavelló Francesc Abad ubicat al Barri del Besòs (carrer Lluís Borrassà) que inclogui el seu 
cobriment en el termini d’un any.  
 
 
Presentat pel GMDCUP 

 
  
Instar al govern del Districte de Sant Martí a realitzar un llistat de entitats, comerços i 
projectes econòmics que entrin dins de aquestes paràmetres específics d’aquest model 
econòmic (respecte al medi ambient, impacte al territori, model de relacions laborals, drets 
laborals, proximitat, sostenibilitat...) per accedir a la taula de economia social i solidària, per 
poder filtrar entre models i adaptar aquesta taula millor a la seva realitat. I que en facin 
arribar a aquest grup municipal el sistema de filtratge realitzat.  

 
 

d) Preguntes 
 

Presentada pel GMDCS 
 
 
Qué medidas piensan tomar el equipo de Gobierno Municipal para que las zonas vacías 
donde se ubicarà el parque de la Canopia dejen de ser espacios abandonados que los 
vecinos no pueden utilizar y que son ocupados por otras activitades, en ningún caso 
previstes, que perturban la vida de los ciudadanos. 
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Presentada pel GMDPPC 
 
¿Tiene este gobierno previsto en la reforma del parque de Carlos I una zona reservada para 
perros donde puedan realizar sus necesidades y al mismo tiempo tengan su espacio para 
correr,beber agua etc……? 

 
 

e) 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 contingut: 
 

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. 

 
 
Presentat pel GMDERC 

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

Que el govern del districte de Sant Martí ampliï la campanya institucional “Barcelona 
Antimasclista” per fer-la arribar a les festes majors del districte, incorporant-hi la lluita 
contra la LGTBIfòbia. 

 
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 març de 2017, amb el següent 
contingut, i es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte en el 
transcurs del plenari: 
 

Crear una comissió/taula de treball, en el termini de 6 mesos, al Districte de Sant Martí 
on, tant el Consorci de la Mina com el Consorci del Besòs presentin un informe de l’estat 
de les tasques desenvolupades i la situació general, per tal de dotar de major 
transparència a aquests consorcis, on hi hagi participació dels grups municipals i on les 
veïnes puguin consultar, preguntar i intervenir. 
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E) Declaracions institucionals 
 
Sobre la lluita contra la LGBTIfòbia. 
 
Sobre el lloguer assequible i la Llei d’Arrendaments Urbans. 
 
Sobre la rescissió contractual del servei de rehabilitació física i logopèdia de l’Àrea de 
Barcelona Litoral Mar. 
 

 
Barcelona, 28 de juny de 2017 
 

 
 


