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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 ú de març 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. 
 
 

Acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2016. 
 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, del mes de novembre a desembre de 2016. 

 
Cartipàs:  
 

Decret del Regidor del Districte de Sant Martí de 19 de desembre de 2016, pel que 
es modifica el règim de dedicació parcial, amb un percentatge del 75%, assignat a la 
consellera Ainhoa Ruiz Benedicto (GMDCUP-PA), i s’assigna el mateix règim de 
dedicació amb un percentatge del 50%. 

 
Informe Regidor 
 
Informes del Govern 

 
- Sobre l’informe de suport a entitats 2016 
- Sobre el tancament de l’exercici pressupostari de 2016 
 

 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla General Metropolità per a 

l’ordenació de la Plaça de les Glòries, entre els carrers de Castillejos, Bolívia, 
Badajoz-Independència i Consell de Cent, d’iniciativa municipal.  
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2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana per a la transformació 
de l’edifici industrial consolidat al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut 
per UKE Iberian2, SLU. 

 
 

b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 
 

c) Part de control: precs, preguntes i declaracions de grup. 
 
 
D) Part d’impuls i control. 
 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDCIU: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
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. 
 
 
Presentada pel GMDERC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al govern del Districte de Sant Martí a que, abans de la data d’aprovació definitiva del 
projecte de reforma i ampliació de l’escola, inicií les accions suficients i necessàries per a 
elaborar el projecte global de remodelació de la plaça de Sant Bernat Calbó i la dignificació 
de l’entorn, que es garanteixi que no es reduirà la dimensió actual de la plaça, que s’impulsi 
un procés participatiu vinculant per tal que els veïns, veïnes i comerciants puguin intervenir 
en la concreció del disseny final, i que es doti el pressupost suficient per a la execució del 
projecte un cop assolit el resultat del procés participatiu. 
 
 
Presentada pel GMDC’s 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al govern municipal a que presenti en el termini de tres mesos els informes de l’estat 
en què es troba la Gran Via de les Corts Catalanes en ambdós costats entre els carrers de 
Bilbao i Bac de Roda, així com les tasques de manteniment que s’han realitzat per a 
solucionar els problemes. 
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Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar al gobierno municipal a ejecutar el planteamiento vigente en el solar Diagonal Llull con 
las viviendas protegidas y zonas verdes previstas, y en caso que se haya cedido su 
titularidad a la Generalitat, exigir que se calendarice su ejecución con partidas 
presupuestarias suficientes durante este mandato. 

 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Crear un òrgan, 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 
òrgans i on les veïnes puguin consultar, preguntar i intervenir. 
 
 

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

c) Precs 
 
 
Presentat pel GMDCIU 
 
Que el Districte de Sant Martí, en relació a la instal·lació esportiva del Club PB Barcino, 
tregui el rendiment pertinent d’aquesta quantitat de diners (300.000 euros), conservant la 
base actual i fent-hi només els treballs de millora necessaris per a rebre la nova gespa 
artificial, i destini la resta del pressupost, incrementant-lo si  és necessari, a construir els 
vestidors que la instal·lació esportiva del Club PB Barcino fa tant temps requereix, per a 
poder acollir còmodament als esportistes que l’utilitzen i seguir promocionant l’esport, 
activitat tan imprescindible. 
 
Presentat pel GMDCIU 
 
 
Que el govern del districte es responsabilitzi de l’organització d’un dispositiu policial per cada 
gran esdeveniment nocturn que es produeixi al recinte del Fòrum, incloent com a mínim el 
desviament del assistents pel centre de la Rambla Prim i el tancament de les illes adjacents, 
i que sigui permanent durant tota la nit. Finalment, que s’estudiï la diversificació de grans 
esdeveniments nocturns per altres punts de la ciutat i així poder descongestionar el recinte 
del Fòrum per a tranquil·litat dels veïns. 
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Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del districte de Sant Martí en un termini màxim de sis mesos dugui a terme 
els estudis necessaris (amb calendari, proposta d’ubicació i pressupost) per tal d’ubicar un 
Punt Verd de barri fix al Camp de l’Arpa i que, un cop realitzat l’estudi, el lliuri als membres 
del Consell Plenari de Sant Martí. 
 
 
Presentat pel GMDC’S 
 
El equipo de gobierno tome medidas y sea capaz de llegar a acuerdos con los vecinos de la 
superilla con el fin de evitar la conflictividad social y el enfrentamiento de unos vecinos con 
otros; y asimismo, considere que antes de implantar reformas de este calado es 
imprescindible contar con el apoyo de los ciudadanos.  
 
 
Presentat pel GMDC’S 
 
Que en tres meses, el gobierno del distrito, de solución el grave problema de accesibilidad y 
salubridad del local de la Asociación de la “Gent Gran” de la Verneda Alta en la calle Binéfar 
16‐20, que está destinado a una importante actividad social y comunitaria. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Que se ponga en marcha de la línea D30, que representa una mayor velocidad comercial de 
autobuses por la Diagonal, con más frecuencia de paso y una mejor capacidad de 
transporte; no tiene sentido que la D30 no se ponga en funcionamiento y se haga una 
excepción en la aplicación de la nueva red octogonal de autobuses, con la excusa de la 
puesta en marcha del tranvía.     
 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí insti l'Ajuntament de Barcelona a dotar de 
pressupost a l'auditoria del projecte de les Glòries, aprovada a la comissió d’urbanisme 
d’octubre de 2016 i vagi informant regularment al Districte de Sant Martí de l'avanç de la 
situació. 

 
 

d) Preguntes 
 

 
Presentada pel GMDERC 
 

Si el govern del districte de Sant Martí ha elaborat un mapa de punts foscos del districte i 
quines mesures es pensen desenvolupar per a solucionar el problema que representen o, en 
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cas contrari, quina previsió es té per a la seva elaboració i implementació de mesures 
adequades? 
 
 

Presentada pel GMDPPC 
 
¿Qué actuación ha  realizado o  realizará  el Gobierno Municipal para atender las peticiones 
de los vecinos de Perú- Paraguay con Maresme que padecen tanto incivismo y degradación 
de su barrio?  
 
 

Presentada pel GMDCUP 
 
 
En quin moment es troben les gestions per part del govern respecte a l'Alberg de la Vila 
Olímpica i per tant quina és la previsió pel seu possible aturament? 
 
 

 
e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  

 
 

Presentat pel GMDCIU 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al Consell Plenari del dia 5 d’octubre del 
2016 amb el següent contingut: 
 

Que es presenti un estudi per a la reforma de l’entorn del Carrer Cantàbria per  
fomentar la competitivitat comercial així com per a garantir la mobilitat i l’aparcament 
dels veïns i veïnes. 

 

Presentat pel GMDERC 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al Consell Plenari del dia 5 d’octubre del 
2016 amb el següent contingut: 
 

Instar al govern del Districte a que, abans de finalitzar l’any, es programin i duguin a 
terme les accions suficients i necessàries per tal de donar compliment al Pla Especial 
d’Usos Especial del Port Olímpic vigent. Així com a la creació i convocatòria de la 
comissió de seguiment aprovada pel Consell Plenari de Sant Martí, el passat 6 de 
març del 2014, amb l’esperit que fou proposada. 
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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 5 d’octubre de 2016 amb el següent 
contingut, i es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte: 
 

Que el govern comenci la revisió dels plans d’Equipaments Públics dels barris del 
Districte de Sant Martí vigents, i faci de nous als barris on no hi hagin, aprofundint en 
criteris de gestió pública i control social amb sistemes d’avaluació participatius. 

 
 
E) Declaracions institucionals: no hi ha assumptes a tractar. 

 
 

 
Barcelona, 23 de febrer de 2017 
 
 

 
Raimond Blasi i Navarro 
President del Consell 
 


