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Direcció de Serveis Generals 
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93 291 60 28 

 

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. 

 

Per indicació de l’Il·lm. Sr. President del Consell del Districte de Sant Martí, em plau convocar-vos 
a la sessió ordinària del Consell Plenari, que tindrà lloc el proper dia vuit d’octubre de dos mil 
quinze, a les dinou hores trenta minuts, 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 constitutiva de 29 de juliol de 2015 
 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 
Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de març a 
setembre de 2015 
 
Decret del Regidor de 10 de juliol de 2015 pel que s’aproven les bases de la 53ena edició 
dels Premis Sant Martí, s’autoritza la seva convocatòria per l’any 2015, i es dóna compte 
al Consell de Districte. 
 
 
Informe Regidor 

 
 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 
INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels 
carrers de Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, promogut 
per  Alypaga SL, Comercial Esteve SL i Família Esteve. 
 
INFORMAR FAVORABLEMENT la modificació del Pla Especial d’establiments de 
concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació del Districte de Sant 
Martí, d’iniciativa municipal. 
 
INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels 
carrers de Sancho d’Àvila, d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la 
Junta de Compensació del PMU. 
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b) Proposicions: No hi ha cap proposició. 

 
 
D) Part d’impuls i control. 
 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDCIU: 
 
Instar al Govern Municipal perquè, en tot moment, ofereixi un suport lleial a les institucions de 

la Generalitat de Catalunya i, de conformitat amb aquest plantejament, es comprometi a 

respectar les resolucions i acords del Parlament de Catalunya per a la consecució d’un Estat 

propi. 

 
Presentada pel GMDERC: 
 
Instar al Regidor del Districte per tal de destinar el superàvit resultant de l’exercici 
pressupostari actual i anteriors a realitzar millores socials en el districte de Sant Martí, i 
proposar que, en concret, s’impulsi de forma urgent les següents mesures: 
   

- Comprar edifici “Escola Bressol Pere Calafell” 
- Accelerar Bloc equipaments de Ca l'Isidret  
- Finalitzar la transformació de Can Ricart  
- Acondicionar la nau Industrial Pere IV, 414 x Coop Ferralla i d’altres usos 
- Comprar Antiga Fàbrica Zenit  
- Comprar els baixos de l'edifici Flor de Maig  
- Comprar Local per a l'Ateneu del Clot i altres entitats  
- Comprar locals de "Fuerzas y Locales Industriales"  

 
 
Presentada pel GMDPSC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar a l’actual Govern Municipal per tal que inicii abans de la finalització del present any les 

obres d’urbanització del carrer Pere IV i que dugui a terme la redacció i aprovació dels trams 

nord i sud del carrer Pere IV per tal de poder ser licitat, executant així tota la urbanització de 

l’Eix Pere IV alhora. 

 
 



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

 

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. 

 

 
Presentada pel GMDC’s 
 
Instar al distrito de Sant Martí a aumentar las ayudas económicas, el aumento de educadores 
sociales y la creación de la figura de un auditor social de barrio para el seguimiento de las 
ayudas y para la detección de posibles casos de impugnabilidad, como una herramienta para 
dar oportunidades a las personas. 
 
 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Solicitar a los organismos implicados, como Institut municipal de mercados y Barcelona de 
Serveis Municipals (BSM), ambos dependientes de la administración municipal, a promover 
una solución de consenso que conjugue la promoción del mercado de Sant Martí, mediante 
bonificación del tiempo de estacionamiento de los clientes del mercado  y los vecinos de la 
zona,  para  incorporar políticas de promoción comercial de un  nuevo modelo de mercado del 
siglo XXI con la  adaptación de los mercados a su entorno. 

 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Impulsar un Pla de Desenvolupament social i econòmic de l’Eix Pere IV, considerant  aquest 
com una oportunitat a nivell de districte per al desenvolupament urbanístic d’una zona que 
requereix rehabilitar-se. Un pla de desenvolupament de caire comunitari i d’economia social i 
solidària, que estigui regit per un procés de participació veïnal, i amb l’objectiu d’esdevenir 
model de referència a nivell de ciutat i d’exemple a nivell internacional. 
 
 
 

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

c) Precs 
 

Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern municipal del districte adopti les mesures necessàries i suficients per assegurar 
que els nens de les famílies afectades tenen accés a les beques menjador, sense dependre 
de la seva capacitat d’obtenir la informació, sense que hi puguin concórrer traves 
burocràtiques i independentment de en quin moment del curs es generi aquesta necessitat en 
cada cas concret. 
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Presentat pel GMDERC 
 
Que a partir d’ara el govern municipal incorpori el diàleg amb els altres grups municipals i els 
criteris d'excel·lència i rigor en els continguts en els processos de selecció dels ponents en 
actes organitzats per l'administració. 

 
 

d) Preguntes 
 

 
Presentada pel GMDCIU 
 
Quin és el capteniment del govern en relació a la suspensió de llicències i la definició en 
matèria d’horaris, vetlladors i altres elements de l’espai singular de la Rambla del Poblenou 
 
Presentada pel GMDCIU 
 
 
Quin és el capteniment del govern en relació al projecte de l’Eix Pere IV? 
 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Quin és el capteniment del Regidor del districte en relació a la paralització de les obres de 
construcció dels equipaments de Ca l’Isidret i el conseqüent endarreriment en la posada en 
marxa del casal de gent gran tant necessari pel barri? 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Quin ús te previst donar al refugi antiaeri de Can Robacols l’actual equip de govern del 

Districte? 

 
Presentada pel GMDC’s 

 
Estamos interesados en saber que medidas de ocupación tienen previstas para las 
personas que se encuentran en situación de desempleo en nuestro Distrito. 

 
 

Presentada pel GMDC’s 
 

En el campo de las obras urbanas, ¿tienen planteado seguir con la reforma de l'Eix Pere IV 
que tantas demoras ha tenido, y qué plazos tienen previstos para la realización de las 
obras? 
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Presentada pel GMDPPC 
 

Cuál es el calendario de actuación de  los proyectos, desglosados por  fecha de realización 
de proyecto, licitación y ejecución, para realizar la apertura de la calle del Concili de Trento y 
la reforma de las calles de la Verneda y de Sant Joan de Malta, y hacer una conexión 
peatonal entre el parque de Can Miralletes y la calle de Rogent que pase por la plaza de las 
Tortugas (plaza de Sant Josep de Calasanz) y conecte este parque con el parque del Clot. 

Presentada pel GMDPPC 
 

¿Cuál es el calendario de operaciones de mantenimiento de los parques infantiles del 
distrito,  y en especial del ubicado frente a la Gran Via de les Corts Catalanes, 1044? 

 
Presentada pel GMDCUP 

 
Què s'està fent per desenvolupar un pla d'emergència i cohesió social al barri del Besòs? Si 
s'està fent, què, com i en què terminis? Si no s'està fent, es planteja fer-ho? Com, amb quin 
model i en què terminis? 
 
Presentada pel GMDCUP 

 
Quan, amb quina titularitat i amb quin model de gestió proposa l'equip de govern obrir la 
residència de dia per a gent gran Alchemika? 
 

 
e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup: no hi ha assumptes a tractar. 

 
 
 

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

 
Barcelona, 30 de setembre de 2015 
 
 
 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell 

 


