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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 set de març de dos mil divuit, 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 celebrada el dia 28 de novembre de 2017, ordinària. 
 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, des del mes de novembre de 2017 fins al mes de gener de 2018. 
 

 
Informe Regidor 
 
 
Informes del Govern 

 
Sobre el Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Martí, 2017 – 2021. 

 
Sobre l’informe de tancament del pressupost 2017 i repàs inversions 2018. 
 

 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 
 

1. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels paràmetres 
edificatoris del front consolidat del carrer Pujades, 150-152, cantonada carrer Roc 
Boronat, 57-59-61, promogut per Balec Projectes Inmobiliaris, SL. 

2. EMETRE  l’informe previ previst a l’article 74.1 del Reglament de Participació 
Ciutadana d’aquest Ajuntament en el sentit d’estimar procedent  la realització d’una 
consulta ciutadana, d’iniciativa municipal i àmbit de Districte, sobre la possibilitat de 
modificar el planejament vigent amb vistes a augmentar el nombre d’habitatge públic 
 a la zona 22@; i DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldessa per a la seva 
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consideració i, en el seu cas, exercici de la iniciativa per a la promoció de dita 
consulta que li atribueix l’article 73.3.b) del Reglament esmentat. 

 
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 Districte de Sant Martí impulsi un pla de xoc per la zona del fòrum i amb el que, 
coordinadament amb el representants de veïns implicats a la zona, s’impulsin amb 
determinació i acció política les qüestions relatives als usos dels voltants del fòrum, la 
urbanització definitiva dels seus entorns i la transparència en allò relatiu a les amenaces que 
per contaminació afecten a aquesta zona. 
 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que, en un període no superior a sis mesos, 
realitzi un estudi sobre les places d’aparcament lliure existents al districte i el presenti en 
aquest consell plenari. Aquest estudi ha d’anar acompanyat d’una proposta de transformació 
de places lliures d’aparcament en àrea verda, allà on es detecti una carència per tal de 
reduir l’afluència de cotxes de fora del districte al nostre districte, de promoure l’ús del 
transport públic i de que les places d’aparcament existents siguin pels veïns i veïnes. 
 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 
Instar al govern municipal a assolir, en un termini de tres mesos, un acord de ciutat entre 
tots els grups polítics i les entitats veïnals per la signatura d’un COMPROMÍS PER LA 
REFORMA DE LA MERIDIANA; que aquest compromís inclogui les característiques del 
projecte des de Ciutat Meridiana fins la Plaça de les Glòries, el calendari i el pla d’inversió 
així com els mecanismes de seguiment, i que aquest acord inclogui la creació d’un grup de 
treball entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i altres municipis 
d’influència, per tal de definir un pla de mobilitat per tot l’àmbit d’afectació de l’esmentada 
avinguda.  
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Presentada pel GMDCs 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al gobierno del Distrito a que se convoque un pleno extraordinario de movilidad para 
tratar los problemas reales de los ciudadanos en este ámbito, con el apoyo de los vecinos y 
con la voluntad de que estos sean escuchados. 
 
 
Presentada pel GMDPP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que el gobierno de distrito cree una comisión sectorial, de mejora de la convivencia 
ciudadana. Basada en la participación de entidades, vecinos, comercios, técnicos 
municipales y representantes de los grupos políticos del Consell municipal del distrito, que 
abra un grupo de análisis y debate, que eleve unas resoluciones, para realizar una consulta 
de estas medidas propuestas.   
 
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 
La realització de un Pla d’usos pel Clot-Camp de l’Arpa, ja sigui en un general de Districte o 
un específic del barri, que asseguri:  
 

- Més restriccions pel que fa als usos i les activitats per tal d’aturar la proliferació de 
establiments de concurrència pública. Cal evitar que la divisió en múltiples epígrafs i 
subepígrafs de les activitats de bar, restauració i establiments amb degustació segueixi 
facilitant la seva proliferació en alguns sectors al no haver suficients i eficaces 
limitacions globals, de superfícies per zones, de no contigüitat amb els habitatges, etc.  

- Que l’àmbit sigui especialment restrictiu a l’àmbit dels carrers Rogent, Sèquia Comtal, 
plaça del mercat i carrer del Clot.  

- Que els termes del Pla d’usos es treballi amb les associacions veïnals.  

- Que es suspenguin les noves llicències fins que estigui el nou Pla d’usos en aplicació.  
 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: no hi ha assumptes a tractar. 
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c) Precs 
 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que el govern del districte augmenti el pressupost del Pla de Barris del Besòs Maresme en 
la mateixa quantitat destinada al nou edifici administratiu del districte, 3,5 milions d’euros, i 
què siguin utilitzats per a la millora de l’espai públic i la creació d’ajudes extraordinàries a la 
rehabilitació d’edificis. 
 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que el Districte de Sant Martí, d’acord amb els veïns de les comunitats del carrer Sancho 
d’Àvila, 19, del carrer Sancho d’Àvila, 27 i del carrer Pamplona, 117, procedeixi al tancament 
de la zona perimetral per fer compatible el gaudi diürn de l’espai amb el descans veïnal 
nocturn evitant les molèsties de sorolls, la inseguretat i els actes incívics que es venen 
succeint. 
 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí dugui a terme aquest estiu una campanya per la 
tinença responsable de gossos inspirada en la que es va dur a terme l’estiu passat al 
Districte de Sant Andreu, per tal de solucionar els problemes de males olors i de corrosió del 
mobiliari urbà que generen els orins dels gossos, i que la seva difusió no es limiti al veïnat, 
sinó que s’estableixin mecanismes per fer-la extensiva als usuaris i usuàries de la platja de 
gossos. 
 
 
Presentat pel GMDCs 
 
Que el Districte de Sant Martí adquiera el compromiso de; cubrir la valla de doble torsión 
hasta 2m ,que se instalen puertas de mayor seguridad , que parques y jardines mantenga la 
vegetación controlada y la limpieza sea más exhaustiva en la zona de la petanca que hay en 
la calle Menorca con Doctor Zamnhof y que gestiona la asociación de vecinos Provençals de 
La Verneda 
 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
 Que el govern de Districte apliqui una recuperació 100% pública del recinte de Palo Alto. 
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d) Preguntes 
 

Presentada pel GMDERC 
 

Quan té previst el govern del districte reposar els diferents elements desapareguts de la via 
pública l’últim mes (plaques Rambla del Poblenou commemoratives a veïns i veïnes del 
barri, plaques amb les empremtes d’esportistes llegendaris a la Plaça dels Campions de la 
Vila Olímpica i l’escultura/font anomenada “Vogart” de l’escultor Tusquets al carrer Salvador 
Espriu amb la Plaça Tirant lo Blanc també del barri de la Vila Olímpica) i quines mesures hi 
han previstes per tal d’evitar que torni a succeir? 
 
 
Presentada pel GMDPSC 

 
Quina actuació es farà en el pont del carrer Santander i quant es portarà finalment a terme ? 
 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Quants edificis del barri del Besòs i el Maresme afectats per aluminosi te previst rehabilitar el 
govern durant el present mandat ? 
 
 
Presentada pel GMDCs 
 
¿Hasta que hora se les concedió el permiso para celebrar el carnaval “El Poble Nou balla 
salsa” el pasado 24 de febrero en el antiguo recinto fabril Palo Alto? 
 
Presentada pel GMDPP 

 
¿Qué política está siguiendo el Ayuntamiento para solucionar este problema de vivienda, 
dando una solución a estas personas, evitando que crezca este asentamiento irregular en la 
Vila Olímpica, en nuestro distrito? 

 
 
Presentada pel GMDPP 

 
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno Municipal y en especial el Regidor del distrito  
para atender las peticiones de los vecinos de Maresme, respecto a la falta de equipamientos 
en el sector de Maresme y la utilización de los terrenos de una antigua fábrica para la 
construcción de una gasolinera? 

 
Presentada pel GMDCUP 
 
Què pensa fer el govern amb la ordenança singular de terrasses del Poblenou? 
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e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 
 

Presentat pel GMDDemòcrata 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en el Consell Plenari del dia 2 de març 
de 2016, amb el següent literal: 
 

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. 

 

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 1 de desembre de 2016, amb el següent contingut: 

 
 

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.). 

 

Presentat pel GMDPSC 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en la 
sessió del Consell Plenari del dia 28 de novembre de 2017, amb el següent contingut: 

  
1. 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.  
 
2. Instar al Regidor del Districte a informar en el proper Consell Plenari de l’estat de les 
gestions dutes a terme.  
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Presentat pel GMDCs 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en la 
sessió del Consell Plenari del dia 6 de juliol de 2016, amb el següent contingut: 
 
 

Que al proper plenari es presenten les mesures de salubritat davant la situació actual, 
que afecten a persones i al ecosistema del Parc de Sant Martí de Provençals i el seu 
voltant, com les mesures de salubritat per a tot el Districte. 

 
 
Presentat pel GMDCUP 

 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en la 
sessió del Consell Plenari del dia 28 de novembre de 2017, amb el següent contingut: 

  
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  

 
E) Declaracions institucionals:  

 
Declaració en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018.  
Declaració sobre la igualtat salarial entre dones i homes i el dia 8 de març el Dia 
internacional de les dones. 
Declaració sobre el dia 8 de març, dia de la dona treballadora. 

 

 
Barcelona, 28 de febrer de 2018 


