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Informes de govern 

 

Data Informes de govern 

02/03/2016 Ordenació singular de rambla Poblenou 
02/03/2016 Eix Besòs: baris Verneda, Via Trajana i Besòs - Maresme 
04/05/2016 Atorgament subvencions per pública concurrència (convocatòria 2016) 
04/05/2016 Pla de Mobilitat 
06/07/2016 Diagnosi del patrimoni del Districte 
05/10/2016 Accés segur a les escoles 
05/10/2016 Plans d'ocupació al Districte 
01/12/2016 Línies d'actuació del Districte 

01/12/2016 Actuacions d'inversió de BIMSA a Sant Martí 2016-2017 

01/03/2017 Suport a entitats 2016 

01/03/2017 Tancament Pressupost 2016 

10/05/2017 Atorgament subvencions de concurrència pública 2017 

05/07/2017 Modificació puntual del Pla d'Usos del Port Olímpic 
05/07/2017 Equipaments de proximitat i solars municipals del Dte. 
24/10/2017 Mesura de govern sobre educació 

24/10/2017 Sobre processos participatius 2017-2018 
04/07/2018 Anàlisi i propostes de futur pel 22@ 
04/07/2018 Gestió del recinte de Palo Alto 
10/10/2018 Centre de producció artística i cultural Palo Alto. Nova etapa 2019-2033 
10/10/2018 Estat d’execució de les inversions en el districte 
27/11/2018 Informe sobre habitatge al Districte 

 

Tots aquests informes estan penjats al web del Districte. 

  



 

Estadística de precs i proposicions 2015 - 2018 

ESTADÍSTICA DE PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL MANDAT 2015-2019 

GRUP POLÍTIC PROPOSICIONS PRECS 

  Presentades Aprovades Rebutjades Retirades Presentats Acceptats Rebujats 

BCOMÚ 3 1 2 0 0 0 0 

CIU-PDECAT 16 14 2 0 22 7 15 

ERC 16 15 1 0 24 21 3 

PSC 10 10 0 0 7 5 2 

C'S 17 12 5 0 20 6 14 

PPC 17 9 7 1 18 5 13 

CUP 18 15 2 1 19 10 9 

CONJUNTA PDECAT, 
C'S I PP 

1 1 0 0 0 0 0 

CONJUNTA PDECAT, 
ERC I PSC  

1 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 99 78 19 2 110 54 56 

 

 

 
Resolts En gestió Pendents 

Sense 
efectes Total 

Proposicions 49 16 11 2 78 

Precs 34 13 7   54 

 
83 29 18 2 132 

(Últims 2 
plenaris 5 8 6 

 
19) 

 

Nota: Les dades de les taules inclouen els dos últims plenaris celebrats el 10 d'octubre i el 27 de novembre de 

2018 

 

 
Resolts En gestió Pendents 

Sense 
efectes 

Proposicions 62,8% 20,5% 14,1% 2,6% 

Precs 63,0% 24,1% 13,0%   

Total 62,9% 22,0% 13,6% 1,5% 

(Sense els 2 últims 
plenaris 69,64% 18,6% 10,6% ) 
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Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

8/10/2015 PROPOS.

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.

PDCAT APROV.

Sí: ERC i PDECAT.

No: PSC, C'S i PP.

Abstenció: CUP i BCN 

Comú

Proposició declarativa
Sense 

efecte

8/10/2015 PROPOS.

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 siguin tingudes en compte i s’estudiï la seva viabilitat, per tal

de dur a terme alguna de les següents actuacions: comprar l'edifici de Pere

Calafell, accelerar l'edifici de Ca l'Isidret, finalitzar la transformació de Can Ricart,

condicionar la nau de Pere IV, 414 per a la cooperativa de ferralla, comprar l'antiga

fàbrica Zenit, comprar els baixos de La Flor de Maig, comprar el local de l'Ateneu

del Clot i altres entitats

ERC APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

C'S, CUP.

No: PP

Realitzada la compra de Pere Calafell, per convertir-

lo en escola bressol i escola de música. Finalitzades 

les obres de Ca l'Isidret i de La Flor de Maig. 

Comprada l'Esglèsia de Sant Bernat Calbó i 

actualment en obres l'Escola Mar Bella, que es 

preveu que finalitzin al segon semestre de 2019

Sant Bernat Calbó: Compra: 

818.672.- Enderroc: 45,759.- 

Compra Pere Calafell: 

1.361.498.- Ca l'Isidret: Cuina: 

48.861.- Mobiliari: 157.007.- 

Audiovisual: 83.307,- La Flor de 

Maig: Façana 607.064.-

Instal.lacions: 323.676.- Obra  

Escola Mar Bella: 3.386.536.-

Resolt

8/10/2015 PROPOS.

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

PSC APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

C'S i PP.

No: CUP.

Abstenció: BCN Comú

Obres del tram Roc Boronat - Bilbao Finalitzades. 

Obres Tram Prim – Selva de Mar iniciades juny 2018 

amb previsió de finalització al maig de 2019. 

Projecte aprovat pel tram de Bilbao - Diagonal

Boronat- Bilbao: 7.100.000.- 

Josep Pla-Selva de Mar: 

6.820.000.- Josep Pla-Prim: 

5.920.000.-

Suma total: 19.840.000.-

Resolt

8/10/2015 PROPOS.

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

C'S REBUTJ. Rebutjada

8/10/2015 PROPOS.

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

PP APROV.

Sí: PP, C'S i PDECAT.

No: BCN Comú i CUP.

Abstenció: PSC i ERC 

i el vot de qualitat 

del President, a favor 

de la iniciativa, per 

haver-se produït un 

empat

Reducció de la zona blava de la zona per deixar més 

places d'aparcament lliure
Resolt

8/10/2015 PROPOS.

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi Impulsar un Pla de

Desenvolupament social, econòmic, cultural i d’habitatge social 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

CUP APROV.

Sí: CUP, C'S, PSC, ERC 

i BCN Comú.

No: PP.

Abstenció: PDECAT

A l'Eix Pere IV s'ha realitzat, mitjançant entitats de 

caire social, veïnal i juvenil, la dinamització de la 

superilla de Poblenou, la gestió cívica de Ca l'Isidret 

i es dona suport a equpaments culturals de l'entorn: 

Hangar, Escocesa, Sala Beckett, Casal de Joves de 

Poblenou, futur casal de barri al carrer Maresme. 

S'ha dut a terme el procés participatiu "Repensem 

22@", amb l'acord de la societat civil anomenat 

"Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i 

sostenible" signat al novembre de 2018, on l'Eix 

Pere IV constitueix un dels elements claus

Resolt

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 8 D'OCTUBRE DE 2015



8/10/2015 PREC

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

ERC ACCEPT.

Actualment els infants de l'escola pública de la 

ciutat de Barcelona amb situació econòmica 

precària tenen cobert el servei de menjador. El 

2016 el Districte va assumir les despeses del servei 

de menjador d'algunes escoles i instituts del Besòs, 

servei que posteriorment ha quedat integrat en la 

xarxa general de Drets Socials i Consorci d'Educació.

Servei de menjador a Escola 

Rbla. Prim i Institut Besòs 

(2016) 22.692,-

Resolt

8/10/2015 PREC

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

ERC REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

1/12/2015 PROPOS.

Que el Govern Municipal convoqui els Consell de Barri de forma individual per 

cada un dels diferents barris del Districte,  amb l’excepció dels barris del Clot i del 

Clot – Camp de l’Arpa, sense perdre l’opció de fer consell de barri extraordinaris de 

forma agrupada.

PDCAT APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

C's i PP.

Abstenció: CUP

Des de la segona ronda de consells de barri, la 

convocatòria és a cada barri, a excepció dels barris 

de Clot i Camp de l'Arpa, que tradicionalment 

sempre han volgut celebrar-se conjuntament. 

Ocasionalment s'ha celebrat algun consell de barri 

conjunt, si la temàtica a tractar ho aconsellava

Resolt

1/12/2015 PROPOS.

Que Sant Martí sigui un districte capdavanter en la política d’acollida als refugiats 

impulsant una campanya comunicativa al districte en diverses llengües explicant 

els drets i deures que tenen, una campanya de sensibilització ciutadana i vetllant 

per tal que tots els refugiats arribats recentment s’acullin al pla “Barcelona Ciutat 

Refugi” en les mateixes condicions que les persones que arribin

ERC APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, 

PDECAT, PSC i CUP.

Abstenció: PP

La política d'acollida de regufiats és, forçosament, 

de caire de ciutat i així s'està desenvolupant el 

programa "Barcelona Ciutat Refugi". En qualsevol 

cas, el Districte acull refugiats a equipaments de 

ciutat, com el CUESB, i dona suport a dispositius 

cedint el Casal de Barri Llacuna, allotjaments al 

carrer Tànger i, puntualment, a altres equipaments, 

com el Tanatori de Sancho d'Àvila. El Districte ha 

intercedit davant dels jutjats per evitar el 

desallotjament de Casa Àfrica al gener de 2019.

Resolt

1/12/2015 PROPOS.

Que el Regidor del Districte treballi amb el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa 

per tal d’identificar els trams existents del Rec o Sèquia Comtal al seu pas pel barri 

del Clot per tal que perduri, sense descartar recuperant espais d’interès públic, 

com el carrer Meridional, i instar al regidor a presentar en el proper consell plenari 

un informe sobre la titularitat de l’esmentat carrer i en el cas de ser públic 

convertir el mateix en un espai verd/enjardinat dedicat a la memòria del Rec o 

Sèquia Comtal

PSC APROV. Per unanimitat

Es va comprovar la titularitat de aquest tram, 

concretament corresponent al carrer Meridional. La 

titularitat es privada, no edificable. Es vol incloure 

aquesta identificació d'espais dins del projecte de 

l'Eix Cívic Clot, que inclou recuperació de patrimoni 

del barri. El parc de la Canòpia de Glòries recupera 

un tram del Rec Comtal

Resolt

1/12/2015 PROPOS.

Trabajar activamente para dar cumplimiento a las resoluciones de desalojo de 

viviendas y edificios ocupados, especialmente los que originan problemas de 

convivencia o salubridad, y que se cree un servicio de intermediación para buscar 

soluciones a las ocupaciones irregulares de viviendas por personas sin recursos, 

proporcionándoles asesoramiento y alternativas

C'S REBUTJ. Rebutjada

1/12/2015 PROPOS.
Que el Ayuntamiento y la Generalitat construyan y doten las residencias de Gent 

Gran, Casal d’Avis, Centro de Día en el solar de calle Veneçuela 30-40
PP REBUTJ. Rebutjada

1/12/2015 PROPOS.

Aprovar un paquet de mesures al Besòs que inclogui: ampliació menjador social 

Gregal, assegurar servei de menjador a escoles i instituts, obertura d'un casal de 

joves, rehabilitació solar de Pere Moragues, espais per a la millora de condicions 

de vida dels sense sostre i dinamització de l'illa de Cristòbal de Moura, Llull i Alfons 

Magnànim.

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, CUP, 

PSC  ERC.

No: PP.

Abstenció: C'S i 

PDECAT.

La reurbanització d'Alfons el Magnànim ja té el 

projecte aprovat i es licita a primers de 2019, per 

començar les obres a la primavera. Ja s'ha fet 

l'ampliació del menjador social de Gregal i es 

treballa en la reforma de la cuina i tot el projecte 

cooperatiu. S'ha implantat el servei de menjador a 

escoles i instituts. S'ha urbanitzat la plaça Dolors 

Canals i es treballa en el projecte de la nova seu del 

Dte., a l'antic Cinema Pere IV, que es preveu tenir 

aprovat a la primavera de 2019

Alfons Magnànim: 1a fase: 

3.000.000.- Pl. Dolors Canals: 

545.137.-

Ajuts a Coop. Gregal: 6.900.- 

(Subvencions),  231.000.- 

(Convenis Drets Socials i Pla de 

Barris), 115.829.-  (Obres i 

lloguer social)

Nova Seu Dte: 9.374.468.-

Resolt

1/12/2015 PREC

Que s'habiliti una sala d’estudi nocturna a l’actual biblioteca de Sant Martí de 

Provençals i ho prengui en consideració per a la futura Biblioteca Gabriel García 

Márquez

ERC ACCEPT.

S'ha traslladat aquesta petició al Consorci de 

Biblioteques i a la Direcció de Joventut i des de 

2017 es fa sala d'estudi nocturn al Centre Cívic Sant 

Martí, fins que s'obri la futura Biblioteca Gabriel 

García Márquez, que comença obres al gener de 

2019

Resolt

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE D'1 DE DESEMBRE DE 2015



1/12/2015 PREC
Que s'adoptin les mesures necessàries i suficients per a facilitar i garantir la 

pràctica dels esports minoritaris a Sant Martí
ERC ACCEPT.

Fem suport habitualment a molts esports 

minoritaris: tanguilla, bitlles catalanes, criquet, 

floorball, patins en línia, etc.

En gestió

1/12/2015 PREC
Garantir que els Consellers i Conselleres del Districte puguin dur a terme l’activitat 

política i pública en els actes que es celebrin en el Districte
PSC ACCEPT.

S'ha creat una agenda institucional que s'envia 

periòdicament als consellers i s'ha treballat en la 

millora d'altres mecanismes d'informació i d'agenda

Resolt

1/12/2015 PREC

Que el servei municipal responsable de dur a terme l’obertura i tancament de les 

Pistes vermelles ho faci en els horaris establerts per tal d’evitar molèsties als veïns i 

veïnes especialment a l’hora del tancament de les mateixes

PSC ACCEPT.
Des de novembre-2015 s'ha contractat un servei 

per a obrir i tancar
Resolt

1/12/2015 PREC

Fer les gestions oportunes per reconèixer l’espai de gespa de les instal·lacions de la 

Marbella com a Camp de Rugby, i que el CN Poblenou Enginyers pugui gestionar-la 

per practicar aquesta modalitat esportiva

PP REBUTJ. Rebutjat

1/12/2015 PREC
Que l’equip de govern doni el seu compromís total tant social, polític i econòmic 

cap a les reivindicacions de la plataforma ‘Salvem La Repla’ i el seu manifest
CUP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

2/3/2016 PROPOS.

Instar al Govern Municipal perquè la regulació que resta pendent de la rbla 

Poblenou com a espai singular en la normativa sobre vetlladors, es faci mitjançant 

el consens, el diàleg i recollint un acord previ impulsat des del Districte entre veïns 

i restauradors

PDCAT APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

PP, C'S

No: CUP

La Ordenació Singular de la Rambla del Poblenou va 

ser aprovada definitivament el mes de novembre de 

2016.

Resolt

2/3/2016 PROPOS.

Que es programin i duguin a terme les obres necessàries per adaptar la pl. 

Infància, en un termini màxim de 6 mesos, per a que els vehicles dels serveis 

públics (bombers, ambulàncies, vehicles adaptats per a discapacitats, etc.) puguin 

accedir a la plaça garantint així la seguretat dels veïns i veïnes. Caldria també 

facilitar l’accessibilitat des del c. Bac de Roda i establir un calendari per les obres 

del centre de la plaça i que tot es faci d’acord amb els veïns i veïnes de la plaça de 

la Infància

ERC APROV. Per unanimitat

Després d'un procés participatiu amb el veïnat, les 

obres de la reurbanització de la Plaça de la Infància 

van iniciar-se al mes de març de 2018. La previsió 

de finalització d'obres es a principis de 2019

1.397.473.- Resolt

2/3/2016 PROPOS.

Treballar de forma conjunta amb La Farinera Ateneu del Clot per trobar una 

solució definitiva als problemes de provisionalitat d’espai que pateix l’entitat i que 

pugui continuar la seva tasca cultural al barri del Clot. Que d’aquestes gestions el 

Regidor del Districte informi al Consell Plenari

PSC APROV. Per unanimitat

Presentada proposta de nou planejament de 

Glòries a l'entorn de La Farinera del Clot, que 

permeti incloure l'Ateneu del Clot. Resta pendent 

treballar més el projecte i arribar a un acord amb 

els membres de l'Ateneu del Clot.

En gestió

2/3/2016 PROPOS.
Que es facin les gestions y obres necessàries per remodelar el pont de la Via 

Trajana en el termini d'un any perquè sigui una via més segura per a tothom
C'S APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

C'S, PP i CUP.

No: BCN Comú

El termini de la proposició era inasumible. A la 

primavera de 2019 es presentarà el projecte del 

nou Pont de Santander

Cost redacció projecte: 71.675.- En gestió

2/3/2016 PROPOS.

Que el govern es marqui com a objectiu incrementar notablement el parc de pisos 

de lloguer social i que insti a la resta d'administracions a treballar en la mateixa 

línia

PP APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

PP, C'S

No: CUP

Aprovada la modificació del Pla General 

Metropolità per fixar un 30% d'habitatge protegit a 

les promocions privades. El pacte "Cap a un 

Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible" 

inclou el foment dels pisos de lloguer protegits

Resolt

2/3/2016 PROPOS.

Que els projectes de rehabilitacions urbanístiques del districte siguin transversals 

incorporant la recuperació de memòria històrica, entesos ambdós aspectes com la 

recuperació integral del patrimoni. Recuperar, no només el continent, sinó també 

la memòria històrica del que va contenir, donant una especial importància a la 

memòria de les classes treballadores, les dones i la infància

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

CUP.

No: C'S.

Abstenció: PP

S'ha realitzat el projecte de memòria oral al Besòs; 

Fem Memòria (recopilació de fotografies del barri 

de Sant Martí de Provençals); exposició sobre els 

antics treballadors de MACOSA; recuperació de les 

ceràmiques de Josep Aragay; nomènclator de dona 

(pl. Ana Figuera i pl. Dolors Canals). Actualment 

s'està treballant en el projecte del futur 

equipament a Pere Calafell i la preservació de tota 

la memòria històrica. Projecte de senyalització de la 

memòria històrica del carrer Pere IV (tòtems i llibret)

Fem Memòria: 33.901.- 

Exposició Pere Calafell: 24.047.- 

Tòtems c. Pere IV: 14-041.-

Resolt

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 2 DE MARÇ DE 2016



2/3/2016 PREC

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

PDCAT ACCEPT.

La licitació de les obres destinades a millorar 

l'accessibilitat dels passos de vianants va quedar 

deserta i actualment està en licitació per segona 

vegada. Tambè s'ha encarregat a l'Institut de 

Persones amb Discapacitat l'estudi d'accessibilitat 

dels barris del Clot, Camp de l'Arpa del Clot, Sant 

Martí de Provençals i la Verneda i la Pau. Aquests 

estudis finalitzaran a principis de 2019 i serviran de 

partida per encarregar els projectes executius per a 

la realització de les obres de millora necessàries. A 

partir de l'any vinent s'encarregaran els estudis de 

la resta de barris del districte. Els museus del 

Districte ja estan adaptats. A les festes majors els 

lavabos químics són cota zero

Licitació obres accessibilitat: 

123.806.-
En gestió

2/3/2016 PREC

Que el govern municipal del districte adopti les mesures necessàries i suficients per 

a evitar un major deteriorament de la xemeneia de Can Ricart, i que es 

comprometi a la seva restauració tan aviat com sigui possible

ERC ACCEPT.
Ja s'han iniciat les obres de la restauració de la 

xemeneia
Cost previst de l'obra: 141.142.- Resolt

2/3/2016 PREC
Que s’augmenti la freqüència de temps pels vianants dels semàfors existents a 

l’alçada del numero 32 de l’Avinguda Diagonal (Josep Pla-Llull-Diagonal)
PSC REBUTJ. Rebutjat

2/3/2016 PREC
Que es convoqui la Taula de Seguretat del Districte en el termini de temps mes 

curt possible per tal de donar compliment als acords establerts
PSC ACCEPT.

Cada any es celebra una sessió de la Taula de 

Seguretat amb els cossos de seguretat i la tècnica 

de prevenció, convidant a les entitats del Districte.  

A més, alguns barris tenen taules específiques que 

fan reunions periòdiques (Besòs i Maresme, 

Verneda i La Pau i Vila Olímpica)

Resolt

2/3/2016 PREC

Que l'Ajuntament escolti la petició del Menjador Social Gregal i busqui un local o 

altra solució, així com els mitjans per cobrir les necessitats, que constin en les 

partides pressupostàries i es donin els ajuts necessaris

C'S REBUTJ. Rebutjat

2/3/2016 PREC

Que el Districte atengui les peticions de remodelació de la pl. Infància que fa 

l'associació de veïns i la plataforma veïnal i que informe de les inversions i els 

calendaris d'actuacions 

PP ACCEPT. Finalització de les obres a principis de 2019 1.397.473.- Resolt

2/3/2016 PREC

Que s’investigui fins al final per esbrinar com i perquè l’immoble on estava ubicada 

la Flor de Maig ha estat durant anys en aquesta situació de perill estructural amb 

els riscos que ha comportat per a les nostres veïnes, sense cap tipus de 

coneixement per part de l’administració pública i es demanin responsabilitats

CUP ACCEPT.
Realitzada la diagnosi estructural i la rehabilitació 

de l'edifici

Façana 607.064.- Instal.lacions: 

323.676.-

Suma total: 930.740.-

Resolt

2/3/2016 PREC

Que el govern es comprometi a desenvolupar una plaça i parc a les Glòries 

essencialment per a les veïnes comptant amb la seva participació i per tant, evitant 

els projectes i activitats que puguin contribuir a la seva massificació turística, a la 

de la ciutat i a la dels barris

CUP ACCEPT.

S'ha consensuat amb els gestors del Centre Cultural 

La Farinera del Clot l'ús de l'espai públic mentre 

durin les obres del parc de la Canòpia de Glòries. A 

primers de 2019 es posarà en marxa la taula de la 

Canòpia entre Districtes i entitats

Obra Canòpia: 19.800.000.- Resolt



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

4/5/2016 PROPOS.

Instar al Govern Municipal perquè es mantingui el compromís d'execució dels 

túnels viaris de Glòries amb el calendari i condicions pactades en la Comissió de 

Glòries, incloent les dues fases de la Gran Via entre Castillejos i rbla. Poblenou

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, PP, C'S i 

CUP.

Abstenció: BCN 

Comú, ERC i PSC

En compliment del Compromís per Glòries, les 

obres dels túnels viàris de Glories van iniciar-se al 

mes de març de 2018. El tram a realitzar és entre 

Castillejos i Rambla del Poblenou

Castillejos-Badajoz: 48.400.000.- 

 Badajoz-rbla. Poblenou: 

52.470.000.-

Resolt

4/5/2016 PROPOS.

Instar el Regidor del Districte per tal que es programin i duguin a terme les obres 

per habilitar el més aviat possible, i en tot cas no més tard de final del 2018, la 

Casa de les Vàlvules (Torre de les Aigües), per tal de fer possible la instal·lació 

definitiva de l’Arxiu

ERC APROV. Per unanimitat

Les obres per a la restauració de la Casa de les 

Vàlvules s’han iniciat al desembre de 2018. Es 

preveu que finalitzin abans de l'estiu de 2019

596.006.- Resolt

4/5/2016 PROPOS.

Instar al regidor del Districte a exigir a les empreses elèctriques el soterrament de 

les línies elèctriques deficients de Camp de l’Arpa (i que comencin al llarg del 

mandat), així com que soterrin totes les línies dels carrers que l'Ajuntament 

reurbanitzi

PSC APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, PSC, PP, C's 

i CUP.

Abstenció: ERC

El districte contempla a totes les obres de 

reurbanització el soterrament de les línies aèries.
Resolt

4/5/2016 PROPOS.

Que para solucionar las retenciones de circulación y la contaminación acústica y 

ambiental que implican, en Selva de Mar – Pg García Faria, se acuerde que este 

tramo sea de especial atención para la Guardia Urbana de lunes a viernes de 7:30 a 

9:30 h.; controlando la circulación de camiones, el uso de los clàxons, etc.

C'S APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

PP i C'S

Abstenció: CUP

Entorn prioritari per a la Guàrdia Urbana en el 

control del trànsit. Realitzades actuacions de 

millora entre el punt semafòric de Selva de Mar i 

accés al pàrquing de veïns

Resolt

4/5/2016 PROPOS.

Que el Distrito paralice la obra en la playa de Llevant y busque el consenso de 

todas las partes afectadas para establecer un gran parque habilitado para que los 

perros puedan correr y bañarse

PP REBUTJ. Rebutjada

4/5/2016 PROPOS.

Que s'executi el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i Telefónica, 

mitjançant el qual l'edifici de Pare Claret, 250 passi a ser d'equipaments pel barri i 

s’incorpori al proper Pla d’Equipaments

CUP RETIR. Retirada

4/5/2016 PROPOS.

Que el Districte acordi: Elaborar programes d'apoderament dirigits a dones grans / 

Garantir polítiques municipals que proporcionin condicions de vida dignes a la gent 

gran, que el dotin de autonomia i que puguin gaudir de la ciutat / Fer estudis i 

seguiments continuats de les condicions econòmiques i socials de les persones 

grans desafavorides / Reforçar les polítiques de prevenció de violència masclista 

vers dones grans / Impulsar programes de conscienciació de respecte cap a la gent 

gran. 

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, ERC, 

PSC, CUP.

No: PP.

Abstenció: C'S

Implantació del programa pilot VINCLES (379 

usuaris actius), que ara s'amplia a tota la ciutat, 

projecte RADARS, a Clot, Camp de l'Arpa i 

Poblenou, ampliació del servei d'Àpats en 

Companyia (200 usuaris en 5 casals de gent gran). 

Dins del programa Salut als Barris s'ha fet "Escoles 

de salut" i "Baixem al carrer" i s'ha redefinit el 

diagnòstic per treballar amb persones en situació 

d'aillament. A partir del Dia mundial de la presa de 

consciència contra l'abús i maltractament a la gent 

gran (14 de juny) es treballa en aquest àmbit

Pressupost 2018 Salut als 

Barris: 289.000.-
Resolt

4/5/2016 PREC

Que el Districte reprengui l’estudi de remodelació de la plaça Victòria Kent per a 

poder donar solució, el més aviat possible, a aquest concorregut espai de Sant 

Martí i així evitar possibles accidents en el futur

PDCAT REBUTJ.

Es va mantenir una reunió amb veins afectats, i es 

va fer l'encàrrec a BIMSA per tal d'iniciar uns estudis 

prèvis per la modificació de la plaça. Avantprojecte 

elaborat

4/5/2016 PREC

Que l’equip del govern del districte dugui a terme les accions suficients i 

necessàries per a pintar les plantes del C.C. Sant Martí que encara no s'han pintat i 

que se solucioni el problema de la manca de climatització del centre

ERC ACCEPT.

S'han fet treballs de pintura durant 2016 amb un 

pla d'ocupació. Es preveu fer una remodelació de 

les instal.lacions i espais de tot el centre cívic un cop 

la biblioteca i l'escola bressol s'hagin traslladat a les 

noves ubicacions

Resolt

4/5/2016 PREC
Que l’equip del govern municipal del districte insti a qui correspongui per tal que 

es garanteixi l’accessibilitat al Museu del Disseny
ERC ACCEPT.

El Museu de Disseny ha realitzat millores destinades 

a garantir l'accessibilitat del museu.
Resolt

4/5/2016 PREC
Que el Govern Municipal es comprometi a solucionar sense demora la situació del 

col·legi Arc de Sant Martí 
C'S ACCEPT.

S'ha realitzat una rehabilitació integral d'aquesta 

escola, a càrrec del Consorci d'Educació

Cost de l'obra: 2.435.769.- 

(Consorci)
Resolt

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 4 DE MAIG DE 2016



4/5/2016 PREC

Que es presenti en el termini de tres mesos un pla d’equipaments per als joves del 

Districte, incloent un espai en els barris de Sant Martí de Provençals i Verneda – La 

Pau

C'S REBUTJ. Rebutjat

4/5/2016 PREC

Que el distrito de Sant Martí prepare una campaña cívica de información y 

asesoramiento en el distrito, para mejorar la salubridad y limpieza de nuestras 

calles, y revise si es suficiente la oferta de contenedores de basuras así como su 

ubicación

PP ACCEPT. S'han fet diferents actuacions de conscienciació En gestió

4/5/2016 PREC
Que l’equip de govern impulsi i reforci els punts de detecció de situacions de 

precarietat entre la gent gran en espais públics i d’accés comú
CUP ACCEPT.

Al Districte tenim 10 casals de gent gran, 5 dels 

quals amb servei d'Àpats en Companyia, així com 

les taules de salut i els àgents cívics i tècnics de 

convivència com a llocs de detecció de situacions de 

precarietat de la nostra gent gran

Resolt

4/5/2016 PREC
Que l’equip de govern faci allò necessari per tal de millorar l’estat urbanístic de la 

Rambla Prim i reforci el seu manteniment
CUP ACCEPT.

A primers de 2019 es presentarà l'avantprojecte de 

connexió de la rambla Prim amb la zona Fòrum
En gestió



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

6/7/2016 PROPOS.

Que es reformi la rbla. Prim, de Santander a Jaume Brossa, allargant el passeig fins 

a la fi de la rambla per integrar aquest espai que des de fa anys es considera aliè, i 

que s'inicii un procés de rehabilitació i millora dels carrers de la Verneda Alta

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PP, 

C'S i CUP.

No: BCN Comú i PSC

S'han executat les obres del col·lector i el projecte 

del dipòsit pluvial. Projecte de millora de Camp 

Arriassa, amb previsió de licitació al gener de 2019 i 

inici de les obres a la primavera

Cost Col.lector: 23.604.444.-

(ADIF):

Cost previst arranjament Camp 

Arriassa: 400.000.-

Pendent

6/7/2016 PROPOS.

Que es programin i duguin a terme les accions necessàries, més enllà de 

campanyes puntuals, per a la promoció del comerç de proximitat durant tot l’any, 

utilitzant els mitjans de comunicació municipals per a dur a terme aquest objectiu

ERC APROV. Per unanimitat

Suport a les campanyes de Nadal dels diferents 

eixos comercials, creació de lligams entre eixos i 

esdeveniments de calendari festiu i difusió als 

canals de comunicació del Districte de les activitats 

que desenvolupen els eixos comercials. Suport a la 

creació i consolidació de la nova Associació de 

Comerciants de la Vila Olímpica. L'encesa de llums 

de ciutat del Nadal de 2018 s'ha celebrat al Districte 

(rbla. Guipúscoa). Cessió de local a l'Eix Comercial 

Poblenou

Resolt

6/7/2016 PROPOS.

Que al proper plenari es presentin mesures de salubritat davant la situació actual 

del Parc de Sant Martí i el seu entorn, que afecta a persones i ecosistema,  així com 

les mesures de salubritat per a tot el districte

C'S APROV. Per unanimitat

L'Ajuntament ha realitzat un estudi de salubritat, 

contemplant fins i tot la avaluació de la 

contaminació del sòl.

Aquesta avaluació ha permès preparar les 

actuacions de descontaminació dels sols afectats 

per contaminació, seguint les directrius de l’Agència 

Catalana de Residus

Cost descontaminació de terres: 

428.612.-
Resolt

6/7/2016 PROPOS.

Que el Ayuntamiento de Barcelona incremente la presencia de Guardia urbana en 

el distrito para garantizar el cumplimento de las ordenanzas municipales, para 

evitar comportamientos incívicos o situaciones peligrosas, como circular en 

bicicleta de forma desordenada y peligrosa por las aceras

PP REBUTJ.

El Districte ha estat pioner en el pla de Guàrdia 

Urbana per a informació i sancions específiques de 

bicicletes i patinets

6/7/2016 PROPOS.

Que el govern comenci el projecte provisional d’unió de la Rambla Prim del 

districte de Sant Martí amb el districte de Sant Andreu, per tal de millorar la 

comunicació dels barris més aïllats fins que s’acabin les obres de l’estació de la 

Sagrera

CUP APROV.

Sí: PDECAT, ERC, CUP 

i C'S.

No: BCN Comú, PSC.

Abstenció: PP

Depèn de les obres de l'Estació de Sagrera, que 

BSAV i el Ministeri de Foment han reprès fa pocs 

mesos. Celebrada assemblea informativa al 

desembre de 2018

Pendent

6/7/2016 PREC

Que el Districte de Sant Martí impulsi, d’acord amb els veïns afectats, l’adopció de 

mesures a la Plaça de les Sufragistes Catalanes (Fluvià, Provençals i Pallars) per a la 

seva pacificació que garenteixi el respecte al descans dels veïns

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

6/7/2016 PREC

Que el govern del districte ampliï la campanya institucional “Barcelona 

antimasclista” per fer-la arribar a les festes majors del districte, incorporant-hi la 

lluita contra la LGTBIfòbia

ERC ACCEPT.

La campanya de la Regidoria de la Dona està 

present a totes les festes majors del Districte, amb 

actuacions específiques, com ara a la FM Poblenou, 

on s'ha treballat activament en el "Poblenou lliure 

d'agressions sexistes", així com a Clot, Verneda i 

Sant Martí de Provençals

Resolt

6/7/2016 PREC

Que el govern del districte repari el paviment de la plaça Espronceda (Gran Via, 

Espronceda i Perú) així com el manteniment i neteja de les fonts per tal d’evitar 

l’alta presencia de mosquits que comporta l’aigua estancada

ERC ACCEPT.

La brigada del districte ha realitzat el manteniment 

dels paviments i BCASA ha reforçat el manteniment 

de les fonts.

Cost de l'obra: 6.279.- Resolt

6/7/2016 PREC
Que es presenti en el termini de tres mesos el pla d'actuació del Districte en 

mesures de neteja i poda d'arbres especificant cada barri
C'S REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 6 DE JULIOL DE 2016



6/7/2016 PREC
Que es publiquin amb la major brevetat els convenis i contractes que es signin amb 

associacions i entitats
C'S ACCEPT.

Convenis: La Secretaria Jurídica envia còpia de tots 

els convenis a Secretaria General, que gestiona el 

Registre de Convenis i ho publica al Portal de 

Transparència Municipal. Contractes: a la 

Plataforma de Contractació es poden consultar 

diferents documents del procediment en contractes 

oberts i harmonitzats i, des del 10-setembre de 

2016, també dels contractes menors amb publicitat

Resolt

6/7/2016 PREC
Mejora del mantenimiento y limpieza de las alcantarillas y sumideros en el distrito 

que garantice la eliminación de los malos olores
PP REBUTJ. Rebutjat

6/7/2016 PREC
Que el govern potenciï la incorporació activa d’altres agents de la ciutat, com els 

agents cívics, per tal de reduir l’impacte de la massificació turística a tot el districte
CUP ACCEPT.

Per reduir l'impacte, entre d'altres, hi ha una taula 

de treball amb la Comissió d'Hotels de Sant Martí 

(del Gremi d'Hotels), es despleguen agents cívics a 

les zones de concentració massiva de vianants i s'ha 

ampliat la senyalització per a vianants al Districte

Resolt



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

5/10/2016 PROPOS.

Que el Districte, abans de finalitzar l’any, programi i executi les accions 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 6 de març del 2014

ERC APROV. Per unanimitat

L’Ajuntament ha realitzat inspeccions, comprovant 

l'adaptació de les activitats al vigent pla d’usos del 

Port Olímpic i s'han imposat sancions i precintes a 

alguns dels locals. En paral·lel, s’ha realitzat una 

comissió, amb inclusió dels veïns i altres agents 

socials per tal de fixar els criteris per als futurs usos 

del Port Olímpic un cop finalitzi l’actual concessió. 

S'ha acordat amb la Generalitat de Catalunya el 

traspàs a l'Ajuntament de Barcelona de la 

competència de gestió del Port Olímpic. Inici 

d'obres previst a mitjans de 2019

Resolt

5/10/2016 PROPOS.

Que el govern consolidi el Pla comunitari del Besòs-Maresme i que es creï el de la 

Verneda la Pau, facilitant i formant als responsables incloent en ambdós casos 

coeducació, educació de persones adultes, educació inclusiva, formació del 

professorat, integració, interculturalitat, mediació, migracions i polítiques 

educatives

C'S APROV. Per unanimitat
Consolidat el Pla Comunitari de Besòs - Maresme i 

inici d'un Pla Comunitari a Verneda i La Pau
Resolt

5/10/2016 PROPOS.

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

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, ERC, 

PSC i CUP.

No: PP.

Abstenció: C'S i CUP.

Presentat informe d'Equipaments de Proximitat i 

solars municipals al Consell Plenari de 5 de juliol de 

2017

Resolt

5/10/2016 PROPOS.

Que el districte rectifiqui, retiri les actuacions executades i,  sense renunciar al 

projecte de les superilles, l’executi amb consens amb els veïns i afectats de la zona 

i, sobretot, amb processos de participació

PDCAT REBUTJ. Rebutjada

5/10/2016 PROPOS.

Instar al Ayuntamiento de Barcelona a que la Generalitat de Catalunya  cumpla sus 

obligaciones sociales en el contrato programa 2016-2019 muy por debajo de las 

necesidades sociales de Barcelona y de lo que marca la propia ley

PP RETIR. Retirada

5/10/2016 PREC

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

PDCAT ACCEPT. Pendent de realització Pendent

5/10/2016 PREC

Que el govern del districte de Sant Martí convoqui abans de finalitzar l’any els 

òrgans establerts al Cartipàs que no han estats convocats: Consell de Joventut, 

Consell de Memòria Històrica i Cultura, Consell d'Economia Social i Comerç i Taula 

de Seguretat

ERC ACCEPT.

A finals de 2016 es van convocar tots aquests 

consells sectorials i amb posterioritat s'han anat 

convocant novament la majoria d'ells

Resolt

5/10/2016 PREC

Que el govern municipal del districte estudiï la possibilitat de posar un monòlit en 

el qual expliqui la història del perquè la Plaça de la Palmera té aquest 

nomenclàtor, la història de la xemeneia i el significat i autor de l'escultura que 

creua tota la Plaça

C'S ACCEPT.
Realitzat al novembre de 2017, coincidint amb la 

Festa Major de Verneda i La Pau
Cost de l'actuació: 2.349.- Resolt

5/10/2016 PREC

Que el govern faci per ampliar i millorar el servei i la xarxa de punts verds fixes i 

mòbils i aules ambientals del Districte, en especial en aquells barris que no tenen 

punt verd fix

CUP ACCEPT.
Projecte d'instal·lació de l'Aula Ambiental del 

Districte al barri de Verneda i La Pau
En gestió

5/10/2016 PREC
Que el Districte traslladi la petició d'otorgar el nom de la monja Isabel Solà a un 

carrer o plaça de Barcelona, preferentment al Districte
PP REBUTJ. Rebutjat

5/10/2016 PREC

Instar al govern a que despengi el dia 12 d’octubre la bandera de l’Estat espanyol 

del balcó de la Seu del Districte com a mostra de solidaritat amb tots el pobles de 

l’Amèrica Llatina

CUP REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 5 D'OCTUBRE DE 2016



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

1/12/2016 PROPOS.

Recolzar als veïns de la Vila Olímpica en la seva reivindicació en contra de la 

construcció de l’alberg i sol·licitar al govern municipal que porti a terme totes les 

actuacions possibles per aturar la seva construcció

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PP i 

C'S.

No: CUP.

Abstenció: BCN 

Comú i PSC.

Un cop comprovat que l'alberg compleix amb tots 

els requeriments que marca la normativa, des 

d'Ecologia Urbana es conclou que no es poden 

aturar les obres. No obstant això, s'han fet 2 

suspensions temporals de les obres quan es va 

detectar que el nivell d’immissió sonora de les 

obres a la façana superava els límits marcats per la 

normativa i altres situacions. Des del Districte s'ha 

fet un seguiment continuat de les obres per tal 

d’assegurar el compliment de la normativa amb la 

realització fins ara d'una vintena d'inspeccions

Resolt

1/12/2016 PROPOS.

Que el govern del Districte inicii, en un termini de 6 mesos, les accions necessàries

per a elaborar el projecte de remodelació la plaça dels Porxos i de reparació del

pàrquing municipal ubicat sota aquesta plaça, amb la participació i el consens de

totes les parts implicades, i que ho executi abans de la finalització del mandat

actual

ERC APROV. Per unanimitat

El projecte de reparació de les filtracions a 

l'aparcament, amb la posterior reposició de la plaça 

s'està redactant, amb una previsió de la finalització 

del projecte dins del mandat. En marxa un procès 

participació al respecte durant el primer trimestre 

de 2019

En gestió

1/12/2016 PROPOS.

Instar al Govern Municipal que convoqui sense demora el Consell de Joventut per 

tal d’abordar les necessitats d’aquest col·lectiu entre les quals estar la de disposar 

d’un equipament juvenil

C'S APROV.

Sí: PDECAT, ERC, C'S i 

PP.

No: BCN Comú i PSC.

Abstenció: CUP.

L'1 de febrer de 2017 es va celebrar el Consell de 

Joventut del Districte. A banda, s'han realitzat 

diverses reunions amb el Consell de la Joventut de 

Barcelona i amb els col·lectius joves i casals de joves 

del Districte.

Resolt

1/12/2016 PROPOS.

Que se encargue un estudio desde Josep Pla a Bac de Roda  que permita un carril 

de acceso con mayor longitud que pueda absorber mejor el alto volumen de 

tráfico en pg. García Faria

PP REBUTJ. Rebutjada

1/12/2016 PROPOS.
Que el Districte consti al PEUAT, a la seva totalitat, com zona de decreixement 

turístic (Zona 1), i d'aquesta manera es faci constar a les administracions pertinents
CUP REBUTJ. Rebutjada

1/12/2016 PREC

Que el Districte de Sant Martí cedeixi un nou espai al Poblenou en el que l’ACR de 

Comissions de Festes de Carrers del Poblenou pugui traslladar el seu magatzem i 

espai de treball 

PDCAT ACCEPT.

Han començat les obres de rehabilitació de la nau 

de Tànger (Can Tiana) per donar resposta 

provisionalment a aquesta demanda.

Cost obra Can Tiana: 285.837.- Resolt

1/12/2016 PREC

Que el govern del districte convoqui en un període no superior a tres mesos la 

Comissió de Seguiment i Manteniment de la Gran Via conforme amb el que es va 

establir en el moment de signar el compromís

ERC ACCEPT.

A finals de gener de 2017 es va celebrar la comissió 

de seguiment de la Gran Via que s'ha tornat a 

reunir a mitjans de 2018

Resolt

1/12/2016 PREC

Que el govern realitzi reunions tècniques amb la Comissió de Memòria i Gènere 

per tal de treballar un mapa d'espais lliures i avançar en el nomenclàtor de dona al 

Districte

CUP ACCEPT.

El Govern manté reunions amb la Comissió de 

Memòria i Gènere i a la que es va celebrar al juny 

de 2018 es va acordar realitzar aquest mapa 

d'espais lliures. Actualment estem pendents que la 

Ponència de Nomenclàtor ens lliuri el mapa

Resolt

1/12/2016 PREC
Que el govern convoqui el Consell de Joventut a inicis de l’any 2017 així com 

mantenir una regularitat com a mínim semestral
PDCAT REBUTJ. Rebutjat

1/12/2016 PREC
Que se estudie la posibilidad de construir alrededor del Pabellón de la Mar Bella 

un Centro Deportivo Municipal para dar Servicio a los vecinos del entorno
C'S REBUTJ. Rebutjat

1/12/2016 PREC
Que se revise el expediente del albergue de Vila Olímpica y se retire la licencia si 

no cumple de forma total la  normativa vigente
PP REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE D'1 DE DESEMBRE DE 2016



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

1/3/2017 PROPOS.

Que el Districte presenti abans de tres mesos informe 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

C'S APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

PP, C'S.

Abstenció: CUP

Es van celebrar dues reunions de la Comissió de 

seguiment de la Gran Via el 2017 i el 2018, amb la 

participació dels veïns, on es va informar sobre 

totes les actuacions de manteniment realitzades, 

així com dels projectes i accions previstes en un 

futur, que caldrà abordar en el proper mandat

En gestió

1/3/2017 PROPOS.

Que el gobierno municipal ejecute el planeamiento 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

PP APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PP i 

C'S.

No: BCN Comú, PSC i 

CUP

Aprovada una modificació de Planejament al Plenari 

de l'Ajuntament de desembre de 2018
En gestió

1/3/2017 PROPOS.

Crear una taula de treball en el termini de 6 mesos 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 el veïnat pugui 

consultar, preguntar i intervenir

CUP APROV. Per unanimitat

No s'ha creat la Taula, però el Districte, a través del 

Regidor, ha assistit a totes les comissions executives 

i consells de govern del Consorci de La Mina, que ha 

estat aturat durant el període 2017-2018 com a 

conseqüència del "Procés" i de l'aplicació de l'article 

155 de la Constitució. El normal funcionament es va 

reprendre al desembre de 2018

Pendent

1/3/2017 PREC

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 l'avanç 

de la situació

ERC ACCEPT. Realitzat Resolt

1/3/2017 PREC

Que el Districte destini els 300.000 euros de millores a la instal·lació esportiva del 

Club PB Barcino a la nova gespa artificial i a construir nous vestidors, incrementant 

el pressupost si és necessari

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

1/3/2017 PREC

Que el govern es responsabilitzi d’organitzar un dispositiu policial per a cada gran 

esdeveniment nocturn que es faci al recinte del Fòrum (desviaments d’assistents 

pel centre de la rambla, tancament d’illes adjacents, etc.) i que s’estudiï la 

diversificació de grans esdeveniments nocturns per altres punts de la ciutat per 

descongestionar el Fòrum

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

1/3/2017 PREC

Que el districte lliure al Consell Plenari, en un termini màxim de sis mesos un 

estudi per ubicar un punt verd fix al barri de Camp de l’Arpa (calendari, pressupost 

i proposta d’ubicació)

ERC REBUTJ. Rebutjat

1/3/2017 PREC

Que el equipo de gobierno tome medidas y llegue a acuerdos con los vecinos de la 

superilla para evitar la conflictividad social y el enfrentamiento entre vecinos y que 

considere la necesidad del apoyo ciudadano antes de implantar reformas de este 

calado

C'S REBUTJ. Rebutjat

1/3/2017 PREC
Que el Distrito dé solución, antes de 3 meses, al problema d’accesibilidad y 

salubridad del local del Casal Gent Gran Verneda Alta 
C'S REBUTJ. Rebutjat

1/3/2017 PREC
Que se ponga en marcha de la línea D30, abandonado el criterio de no implantarla 

con la excusa de la puesta en marcha del tranvía
PP REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE D'1 DE MARÇ DE 2017



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

10/5/2017 PROPOS.

Que el govern del Districte demani al govern de la ciutat aturar la resolució del 

contracte de la pl. Glòries, garantint així els compromisos existents d'urbanització i 

desenvolupament d'espais i equipaments

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PP i 

C'S.

No: BCN Comú, PSC i 

CUP

Les obres dels túnels viàris de Glories van iniciar-se 

al mes de març de 2018. El tram afectat és entre els 

carrers Castillejos i Rambla del Poblenou

Castillejos-Badajoz: 48.400.000.- 

 Badajoz-rbla. Poblenou: 

52.470.000.-

Sense 

efecte

10/5/2017 PROPOS.

Que el Districte refermi el suport al compromís de Glòries, insti la tinència 

d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i BIMSA a projectar i licitar el túnel des 

de Padilla/Castillejos a Rambla de Poblenou/Sant Joan de Malta, i que la resta de 

mesures no tan sols no s'aturin, sinó que en la mesura del possible s'accelerin

ERC APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PP i 

C'S.

Abstenció: BCN 

Comú, PSC i CUP

Les obres dels túnels viàris de Glories van iniciar-se 

al mes de març de 2018. El tram afectat és entre els 

carrers Castillejos i Rambla del Poblenou. Les obres 

avancen segons el calendari. Previsió de finalitzaió 

de l'obra el primer trimestre de 2021

Castillejos-Badajoz: 48.400.000.- 

 Badajoz-rbla. Poblenou: 

52.470.000.-

Resolt

10/5/2017 PROPOS.

Que es revisin les intervencions realitzades a jocs infantils i es prenguin les 

mesures necessàries per a garantir que compleixen amb els objectius, escoltant i 

aplicant les propostes de les famílies i escoles

PP APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

PP i C'S.

Abstenció: CUP

Des d’Espais Verds es revisen tots els jocs infantils 

existents a la ciutat per garantir la seva qualitat i el 

compliment de les funcions per les que estan 

destinats. Es treballa en el projecte "Ciutat Jugable" 

per a connectar amb mobiliari urbà jugable les 

diferents àrees de jocs. Les noves implantacions son 

consensuades amb els veïns per tal de cobrir les 

necessitats del veïnat. També s'ha treballat aquest 

tema a la Superilla, als plans de barri i a alguns 

entorns escolars específics

Resolt

10/5/2017 PROPOS.

Que el districte insti a l'Ajuntament i al Consorci d'Educació a elaborar amb la 

comunitat educativa un mapa educatiu adaptat a les necessitats reals a partir 

d'indicadors de renda familiar, d'alumnat matriculat a la pública amb previsió als 

propers 5 anys, avançant-nos a les necessitats futures

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, ERC, 

PSC, C'S i CUP.

Abstenció: PDECAT i 

PP

El Districte ha treballat amb el Consorci d'Educació 

per aconseguir dos noves escoles, dos nous instituts 

i la renovació integral de l'Escola Mar Bella. També 

s'ha treballat, amb el Consorci, associacions de 

famílies i la resta de comunitats educatives del 

Districte, el nou mapa de zones i adscripcions de 

l'educació primària i secundària

Resolt

10/5/2017 PROPOS.

Que el Districte presenti abans de doss mesos una proposta de reordenació de 

carrils de l'av. Diagonal, davant del Centre Cial. Diagonal Mar per solventar el 

col.lapse circulatori que hi ha des que s'han ubicat carrils bici

C'S REBUTJ. Rebutjada

10/5/2017 PREC

Que el govern insti al Consorci d’Educació de Barcelona a dur a terme una revisió 

de la zona 26, de manera que, al proper curs, no persisteixin els problemes de 

matriculació existents, millorant així el procés als barris de Poblenou. Que el 

resultat de l’estudi sigui lliurat als grups municipals i presentat en el Consell Escolar 

del districte abans de gener de 2018

ERC ACCEPT.

Realitzada la revisió dels criteris que regeixen la 

zona 26, així com el mapa de zones i adscripcions de 

l'educació primària i secundària

Resolt

10/5/2017 PREC

Que el govern informi als propers consells de barri de les eines que el nou 

Reglament de Participació Ciutadana dona a la ciutadania per participar a les 

comissions de seguiment, per poder consensuar ordres del dia dels consells 

interessants per al govern i el veïnat

C'S ACCEPT.

Durant els mesos de maig i juny de 2017 es va 

informar a tots els consells de barri d'aquest nou 

reglament

Resolt

10/5/2017 PREC

Que el govern del Districte insti a l'Ajuntament que es personi com acusació 

particular en qualitat de perjudicat en el procediment que investiga el possible 

cobrament de comissions il•legals a canvi de l’adjudicació de contractes públiques, 

i que podria haver afectat directament al contracte d’obres de Glòries

CUP ACCEPT. Resolt

10/5/2017 PREC

Instar al govern a que proposi la ubicació de una placa en memòria del Ateneu 

Obrer Martinenc al carrer Besalú 14-20 per recuperar la memòria d’aquest espai 

d’autoorganització de les classes obreres

CUP ACCEPT. Pendent de realització Pendent

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 10 DE MAIG DE 2017



10/5/2017 PREC

Que el govern elabori un pla de xoc extraordinari, complementant el que ja 

existeix a la ciutat, per augmentar els recursos per dignificar la vida de les persones 

que viuen en els assentaments i així aconseguir la desaparició, a mig termini, 

d’aquests espais d’extrema pobresa

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

10/5/2017 PREC
Que des del Districte es garanteixin els drets lingüístics i que tant la comunicació 

impresa com la web del Districte, siguin sempre en les dues llengües oficials
C'S REBUTJ. Rebutjat

10/5/2017 PREC
Que el districte s'interessi per la situació de la parròquia Sant Lluís mitjançant 

agents cívics i que els veïns puguin assistir a la seva parròquia sense ser increpats
PP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

8/6/2017 PROPOS.

Que el govern municipal respecti i doni compliment al resultat de la consulta 

relativa a la Superilla del Poblenou tot retirant les intervencions realitzades, que 

continuï impulsant els projectes de dignificació de l’entorn amb la construcció dels 

habitatges per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, les urbanitzacions de les 

places de Dolors Piera, Isabel Vila i Tísner i altres actuacions que tinguin el consens 

veïnal. Que el govern busqui l’acord amb les diverses parts implicades en la 

implantació de futures superilles al districte

PDECAT, 

C'S i PP
APROV.

Sí: PDECAT, C'S, PP i 

ERC.

No: BCN Comú, PSC i 

CUP

El govern no dona validesa a una consulta de part i 

feta sense garanties i no homologable a allò que 

preveu el reglament de participació. El govern ha 

mantingut i tirat endavant les actuacions a la 

Superilla, àmpliament reconegudes socialment i 

internacionalment. S'ha dignificat l'entorn 

construint els habitatges i les places de Dolors Piera 

i Isabel Vilà. Es treballa amb les diferents parts 

implicades en el marc de la comissió de seguiment 

en funcionament. Instal·lació artística dels 6 

guardians de Can Framis. Pas de l'autobús V25 per 

Llacuna i Roc Boronat.

Actuació tàctica Superilla: 

1.484.560.-

Urbanització Almogàvers, entre 

Roc Boronat i Llacuna: 962.034.- 

 (inclòs en pressupost de 

remodelació c. Pere IV)

Pl. Dolors Piera i Isabel Vilà: 

2.377.357.-

Jocs infantils: 160.500.-

Cruïlles superilla: 780.703.-

Suma total: 5.765.154.-

Pendent

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 8 DE JUNY DE 2017



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

5/7/2017 PROPOS.

Que l’Ajuntament aposti per una mobilitat sostenible enfocant-la des de tots els 

seus fronts: ordenant i fent complir les normes sobre el trànsit de bicicletes; 

instaurant una línia de subvencions pels particulars que comprin vehicles elèctrics; 

i, sobretot, millorant la gestió del transport públic (bus i metro)

PDCAT APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

C'S i CUP.

No: PP

Desplegament de la nova xarxa de bus, increment 

dels carrils bici, nova ordenança de vehicles de 

mobilitat personal, etc., d'acord amb el Pla de 

Mobilitat Urbana aprovat durant el mandat anterior

Resolt

5/7/2017 PROPOS.

Instar l’ICUB, la Segona Tinència i el Govern del Districte a dur a terme les 

negociacions amb els hereus de Josep Maria Subirachs, fill del Poblenou, per que la 

volguda cessió de la col·lecció particular sigui una realitat. Impulsar la participació 

de Diputació i Generalitat en les negociacions, si és considera necessari, i vetllar 

per tal que, un cop signat l'acord, sigui exposada de forma permanent al Districte

ERC APROV. Per unanimitat

Realitzades vàries reunions amb la filla d'en Josep 

Maria Subirachs, encarregada de la custòdia del 

llegat de l'artista, on s'han explorat possibles 

opcions de futur que cal acabar de concretar

En gestió

5/7/2017 PROPOS.

Que el Districte presenti, en el temini màxim de tres mesos, el diagnòstic en 

matèria de civisme, higiene i neteja i de situació socioeconòmica actualitzada al 

barri de Verneda i La Pau, especialment als carrers Camp Arriassa i Ca n’Oliva 

(entre rbla. Guipúscoa i c. Santander)

C'S APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PP i 

C'S.

No: BCN Comú i PSC.

Abstenció: CUP

Diferents actuacions en context de Pla de Barris, 

com ara marxes exploratòries i el projecte de 

remodelació de Camp Arriassa

Cost previst arranjament Camp 

Arriassa: 400.000.-
Resolt

5/7/2017 PROPOS. Que la Pista de Skate Mar Bella lleve el nombre de Ignacio Echeverria PP APROV.

Sí: PDECAT, PP i C'S.

No: CUP.

Abstenció: BCN 

Comú, PSC i ERC

Pendent

5/7/2017 PROPOS.

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 esclarir definitivament 

l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez, així com determinar si s’ha produit un 

mal funcionament de l’Administració

CUP APROV. Per unanimitat

L'Alcaldessa va portar al Plenari de l'Ajuntament de 

finals de 2016 una declaració demanant que s 

investigui la mort de Pedro Álvarez a l'any 1992. El 

govern municipal s'ha reunit amb els seus familiars

Resolt

5/7/2017 PROPOS.

Instar al govern de l'estat a derogar la Llei d'Arrendaments Urbans de 2013 i a 

eliminar els beneficis fiscals de les SOCIMI’s (Societats Anònimes Cotitzades 

d’Inversió Immobiliària) o vincular-los a la promoció del lloguer assequible. Instar a 

la Generalitat a introduir l’índex de preus de referència en la futura Llei 

d’Arrendaments Urbans catalana com a eina que permeti limitar els preus dels 

lloguers i no només com a instrument de transparència

Bcn 

Comú
APROV.

Sí: BCN Comú i PSC.

No: PDECAT i PP.

Abstenció: ERC, C'S i 

CUP

Des del govern de ciutat s'ha treballat en aquesta 

línia, que parcialment ha estat recollida per part del 

Congrés dels Diputats

Resolt

5/7/2017 PREC

Que el govern del Districte lliuri el pla de mesures extraordinàries per la campanya 

d’estiu 2017, que es preveu récord pel que fa a la presència de turistes en els 

nostres barris

ERC ACCEPT. Pendent

5/7/2017 PREC
Que el govern del Districte faci un estudi de viabilitat per implantar àrea verda a la 

zona de Joan d'Àustria, entre Meridiana i Llull, com la resta de veïns de la zona
PP ACCEPT. Pendent de realització l'estudi de viabilitat Pendent

5/7/2017 PREC

Que el govern del districte lideri un pla policial extraordinari contra la delinqüència 

organitzada al barri del Besòs Maresme, a fi d’evitar una major guetització dels 

seus carrers

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

5/7/2017 PREC

Que el govern del Districte 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 mitjans necessaris perquè el 

Districte pugui atendre adequadament als veïns en les seves demandes

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

5/7/2017 PREC
Que el govern del Districte elabori un pla per eliminar les males herbes que han 

aparegut en retirar l’ús de glifosats i que el lliuri en un termini màxim de dos mesos
ERC REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 5 DE JULIOL DE 2017



5/7/2017 PREC

Que el govern del Districte faci complir l'ordenança de civisme relativa a horaris, 

sorolls, conflictivitat als carrers i utilització de l'espai públic per orinar i defecar, 

així com controlar la venda ambulant d'alcohol, rutes de borratxera, etc., i que 

presenti al proper Plenari les mesures efectuades

C'S REBUTJ. Rebutjat

5/7/2017 PREC
Instar al govern del Districte a plantejar un projecte de rehabilitació del pavelló 

Francesc Abad que inclogui el seu cobriment en el termini d’un any
CUP REBUTJ. Rebutjat

5/7/2017 PREC

Instar al govern del Districte a fer un llistat d'entitats, comerços i projectes 

econòmics relacionats amb respecte al medi ambient, impacte al territori, model 

de relacions laborals, drets laborals, proximitat i sostenibilitat, per adaptar la taula 

d'economia social i solidària a la seva realitat i que ens faci arribar el sistema de 

filtratge realitzat

CUP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

24/10/2017 PROPOS.

Que el Consell de Districte acordi la presentació en el termini de tres mesos d’un 

informe dels habitatges i equipaments de titularitat municipal ocupats il·legalment 

al districte 

C'S REBUTJ. Rebutjada

24/10/2017 PROPOS.
Que el Consell de Districte acordi ampliar al menys un any la moratòria 

d'adequació de lavabos que estableix l'ordenança de terrasses
PP REBUTJ. Rebutjada

24/10/2017 PROPOS.

Que el Consell del Districte acordi condemnar l’actuació desproporcionada i 

violenta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, rebutjar la judicialització de la vida 

política, demanar la posada en llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, etc.

Bcn 

Comú
REBUTJ. Rebutjada

24/10/2017 PROPOS.

Que el Consell del Districte acordi agrair a la organització i a totes aquelles entitats, 

voluntariat i ciutadania que de forma pacífica i exemplar, van participar en el 

referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat pel dia 1 d’octubre i el van 

fer possible, mostrar la solidaritat amb les 300 persones ferides a la ciutat, 

condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels cossos 

policials de l’Estat, etc.

PDCAT REBUTJ. Rebutjada

24/10/2017 PROPOS.

Que el Consell del Districte acordi agrair a la organització i a totes aquelles entitats, 

voluntariat i ciutadania que de forma pacífica i exemplar, van participar en el 

referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat pel dia 1 d’octubre i el van 

fer possible, mostrar la solidaritat amb les 300 persones ferides a la ciutat, 

condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels cossos 

policials de l’Estat, etc.

ERC REBUTJ. Rebutjada

24/10/2017 PROPOS.

Que el Consell del Districte acordi agrair a la organització i a totes aquelles entitats, 

voluntariat i ciutadania que de forma pacífica i exemplar, van participar en el 

referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat pel dia 1 d’octubre i el van 

fer possible, mostrar la solidaritat amb les 300 persones ferides a la ciutat, 

condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels cossos 

policials de l’Estat, etc.

CUP REBUTJ. Rebutjada

24/10/2017 PREC

Que el Districte creï una comissió formada per les associacions de veïns més 

properes a l'incineradora de Sant Adrià del Besòs, partits polítics i associacions de 

veïns per estudiar a fons la qüestió, així com publicar-se de forma absolutament 

clara, ordenada i transparent els estudis i informes tècnics existents

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

24/10/2017 PREC

Que el govern convoqui una sessió informativa al barri del Besòs per explicar als 

veïns les actuacions que en matèria de seguretat s’estan duent a terme i els seus 

resultats

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

24/10/2017 PREC

Que el govern inclogui la dignificació de les placetes que hi ha entre carrer 

Santander i carrer Guipúscoa que donen a banda i banda de la rambla Prim i can 

l’Oliva

C'S REBUTJ. Rebutjat

24/10/2017 PREC

Que s'envii als grups polítics, abans de proper plenari, un informe amb el protocol 

perquè les entitats demanin cessió d'espais als equipaments, així com els actes 

celebrats i rebutjats, indicant-ne els motius de denegació

C'S ACCEPT.

Al proper Consell Plenari del mes de març de 2019 

es presentarà un informe complert sobre la 

promoció de l'activitat associativa i la cessió d'espais

En gestió

24/10/2017 PREC Que es retiri la bandera espanyola de la seu del Districte en senyal de protesta CUP REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 24 D'OCTUBRE DE 2017



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

28/11/2017 PROPOS.

Que el govern del districte faci complir 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 TMB i AMB, responsables de la seva execució

PDCAT APROV. Per unanimitat

El govern continua compromés amb l'objectiu 

d'aconseguir complir l'acord. S'ha mantingut la línia 

136 i resta pendent incrementar-ne la freqüència

En gestió

28/11/2017 PROPOS.

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

la situació que estan patint les entitats socials del districte arrel de l’aplicació de 

l’article 155

ERC APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC i CUP.

NO: PSC, PP i C'S

Resolt

28/11/2017 PROPOS.

Que el Regidor del Districte dugui 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

PSC APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, PSC i PP.

Abstenció: ERC, C'S i 

CUP

Realitzades diverses actuacions policials en els 

domicilis sospitosos de venda de substàncies 

nocives per a la salut

Resolt

28/11/2017 PROPOS.

Que el govern municipal presenti abans de tres mesos 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 les mesures de seguretat per intervenir i prevenir el 

consum i tràfic de drogues i augmentar les mesures d’higiene atès l’augment de 

xeringues en alguns parcs infantils de la zona del Besòs

C'S APROV.

Sí: PDECAT, C'S i PP.

No: BCN Comú.

Abstenció: ERC, PSC i 

CUP

Celebrada la Taula de Seguretat el 13 de novembre 

de 2018 i convocada pel 10 de gener de 2019 una 

sessió de treball específica amb entitats

Resolt

28/11/2017 PROPOS.

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

PP REBUTJ.

Suport a les campanyes de Nadal dels diferents 

eixos comercials, creació de lligams entre eixos i 

esdeveniments de calendari festiu i difusió als 

canals de comunicació del Districte de les activitats 

que desenvolupen els eixos comercials. Suport a la 

creació i consolidació de la nova Associació de 

Comerciants de la Vila Olímpica. L'encesa de llums 

de ciutat del Nadal de 2018 s'ha celebrat al Districte 

(rbla. Guipúscoa)

28/11/2017 PROPOS.

Demanar la intervenció de mediadors comunitaris/educadors a la zona de venda 

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

les persones que realitzen aquesta venda i fer una comissió de treball amb 

venedors, els mediadors/educadors, el CC la Farinera i associacions de veïns si 

s’escau, per arribar a solucions des de una perspectiva comunitària i no policial

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC i 

CUP.

Abstenció: C'S i PP

Després de vàries reunions i anàlisis diversos, s'ha 

decidit, d'acord amb els agents de l'entorn, seguir 

realitzant actuacions per disuadir la venda a l'espai 

públic

Resolt

28/11/2017 PREC

Que el Districte inclogui al pressupost d’inversions per 2018 la remodelació del c. 

Taulat entre Bilbao i rbla. Poblenou per pacificar el trànsit i convertir-lo en espai de 

plataforma única

PDCAT ACCEPT. Pendent

28/11/2017 PREC

Que el govern del Districte, 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

ERC ACCEPT.

Convocada la Comissió de Mobilitat Sostenible el 6 

de juny de 2018. El 26 de novembre de 2018 es va 

implantar la nova xarxa de bus.

Resolt

28/11/2017 PREC

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

C'S REBUTJ. Rebutjat

28/11/2017 PREC

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

PP REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 28 DE NOVEMBRE DE 2017



28/11/2017 PREC

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@

CUP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

7/3/2018 PROPOS.

Que el Districte impulsi, coordinadament amb el veïnat, un pla de xoc sobre els 

usos a l'entorn del Fòrum, la urbanització definitiva i la transparència en allò 

relatiu a les amenaces que per contaminació afecten a aquesta zona

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, ERC, C'S, 

PP i CUP.

No: BCN Comú.

Abstenció: PSC

Iniciades les obres de ventilació del dipòsit de 

Taulat per reduir les olors. En marxa l'estudi per 

part de l'Agència de Salut Pública sobre 

contaminació. Seguiment a partir d'una comissió 

mixta d'entitats veïnals, Entitat Metropolitana i 

Ajuntament

Obra dipòsit Taulat: 841.774.- Resolt

7/3/2018 PROPOS.

Que el Districte realitzi, abans de 6 mesos, un estudi sobre nombre de places 

d’aparcament lliure al districte i el presenti en aquest consell plenari, acompanyat 

d’una proposta de transformació en zones d'àrea verda on es detecti una carència, 

per tal de reduir l’afluència de cotxes de fora del districte, de promoure l’ús del 

transport públic i de que les places d’aparcament existents siguin pels veïns i veïnes

ERC APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

PP i CUP.

Abstenció: C'S

Tema tractat en el marc d'una reunió específica, 

amb la presència de Barcelona de Serveis 

Municipals (BSM). L'informe resta pendent

En gestió

7/3/2018 PROPOS.

Instar al govern municipal a assolir, en un termini de tres mesos, un acord de ciutat 

entre grups polítics i entitats veïnals per la signatura d’un compromís per a la 

reforma de la Meridiana que inclogui les característiques del projecte des de Ciutat 

Meridiana fins la Plaça de les Glòries, calendari i pla d’inversió i mecanismes de 

seguiment i que aquest acord inclogui la creació d’un grup de treball 

entre la Generalitat de Catalunya, 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

PSC APROV. Per unanimitat

Al juliol de 2018 es van iniciar les obres de 

reurbanització de la Meridiana, en el tram 

Independència - Mallorca. En redacció el projecte 

per a la reurbanització de la resta de l’avinguda 

Meridiana.

Independència-Aragó: 

5.210.000.-

Aragó-Mallorca: 5.070.000.-

Suma total: 10.280.000.-

En gestió

7/3/2018 PROPOS.

Instar al Distrito a convocar un pleno extraordinario de movilidad para tratar los 

problemas de los ciudadanos en este ámbito, con el apoyo de los vecinos y con la 

voluntad de que estos sean escuchados

C'S REBUTJ. Rebutjada

7/3/2018 PROPOS.

Que el 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, para 

abrir un grupo de análisis y debate que eleve unas resoluciones, para realizar una 

consulta de estas medidas propuestas

PP REBUTJ. Rebutjada

7/3/2018 PROPOS.

Realització d'un Pla d’usos pel Clot-Camp de l’Arpa que asseguri més restriccions, 

per tal d’aturar la proliferació de establiments de concurrència pública (la divisió 

en múltiples epígrafs i subepígrafs de les activitats de bar, restauració i 

establiments amb degustació facilita la seva proliferació), amb especial atenció a 

l’àmbit dels carrers Rogent, Sèquia Comtal, plaça del mercat i carrer del Clot,  que 

es treballi amb les associacions veïnals i que estigui en aplicació a octubre de 2018

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, ERC i 

CUP.

No: PSC i PP.

Abstenció: PDECAT i 

C'S

Analitzat el nivell de noves llicències a l'àmbit 

esmentat, s'ha detectat una mínima renovació del 

teixit comercial el carrer Rogent. La diversitat 

comercial segueix definint aquest carrer central del 

barri de Camp de l'Arpa del Clot. Durant l'any 2019 

es treballarà en la revisió del Pla d'Usos de tot el 

Districte

En gestió

7/3/2018 PREC

Que el 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, per a la millora de l’espai públic i la creació d’ajudes extraordinàries a la 

rehabilitació d’edificis

PDCAT REBUTJ.

L'edifici administratiu i veïnal només està en fase de 

projecte. El pressupost del Pla de Barris no inclou la 

construcció del nou equipament, que es pagarà 

amb el pressupost ordinari d'inversions

7/3/2018 PREC

Que el Districte, d’acord amb els veïns de les comunitats del carrer Sancho d’Àvila, 

19 i 27 i del carrer Pamplona, 117, procedeixi al tancament de la zona 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 succeïnt

PDCAT ACCEPT.

Es va acordar amb els veïns d'aquestes comunitats 

que el tancament el realitzarien les comunitat, 

mitjançant conveni amb l'Ajuntament. Els veïns ja 

han presentat el projecte, que està en fase de 

tramitació

En gestió

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 7 DE MARÇ DE 2018



7/3/2018 PREC

Que el Districte dugui a terme aquest estiu una campanya per la tinença 

responsable de gossos inspirada en la que es va fer 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 es faci 

extensiva als usuaris i usuàries de la platja de gossos

ERC ACCEPT.
La campanya està preparada per poder llançar-la 

durant el 2019
Pendent

7/3/2018 PREC

Que el Districte de Sant Martí cubra la valla de la zona de petanca del c. Doctor 

Zamenhof hasta 2m, que instale puertas de mayor seguridad y que Parques y 

Jardines mantenga la vegetación controlada y la limpieza sea más exhaustiva

C'S REBUTJ. Rebutjat

7/3/2018 PREC
Que el govern de Districte apliqui una recuperació 100% pública del recinte de Palo 

Alto
CUP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

3/5/2018 PROPOS.

Que el Consell sol.liciti al govern del Districte i a l’Alcaldessa de la ciutat que 

redefineixi les seves polítiques en relació a la neteja de la ciutat, en controli 

efectivament la seva execució i aposti per un manteniment òptim de l’espai urbà

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

PP i C'S.

No: BCN Comú.

Abstenció: CUP

Aprovada la nova contracta de neteja, que estableix 

el control directe i la inspecció per part de 

l'Ajuntament de Barcelona

Resolt

3/5/2018 PROPOS.

Que el Consell insti al Regidor del Districte a que, en un període no superior a tres 

mesos, dugui a terme la remodelació dels Jardins Doctor Trueta amb el consens de 

tots els actors implicats (veïnat, escola, AFA, comerç, etc.), tot complint els criteris 

d’accessibilitat universal)

ERC APROV. Per unanimitat

S'ha realitzat anàlisi sobre l'estat dels Jardins del 

Doctor Trueta, detectant les necessitats reals 

d'intervenció en aquest espai. Correspondrà al 

proper mandat: ampliar l'àrea de jocs infantils, 

enderrocar el mur configurat per part de les 

antigues grades i millorar l'espai del sorral i accés a 

l'escola. Tractat en una reunió amb l'associació de 

veïns i la comissió veïnal que va recollir signatures 

per aquest tema

En gestió

3/5/2018 PROPOS.

Que el Consell acordi instar al Regidor del Districte a la creació d’una Comissió 

d’Avaluació per cadascun dels plans de barri del Districte, presidida pel Regidor i 

on formin part els grups municipals representats en aquest Consell, els diferents 

operadors responsables de les actuacions del pla de barri (Foment de Ciutat, 

Barcelona Activa, BIMSA,..) i representants d’associacions i entitats. Aquesta 

comissió valorarà i farà seguiment del desenvolupament dels plans de barri i es 

reunirà bimensualment (la primera sessió abans del proper mes de juliol). 

Prèviament el govern del Districte lliurarà als grups municipals, abans del mes de 

juny, un informe sobre l’estat d’execució dels plans de barri, amb detall 

d’actuacions previstes, dates d’inici i finalització, pressupost executat i pendent 

d’executar

PSC APROV. Per unanimitat

Celebrades les comissions d'avaluació dels dos plans 

de barri del Districte al juny de 2018, en sessió 

conjunta dels grups impulsors veïnals i els diferents 

grups municipals del Districte

Resolt

3/5/2018 PROPOS.

Que el consell acuerde que el equipo de gobierno garantice resolver los problemas 

de accesibilidad para personas con movilidad reducida del paseo situado en  los 

jardines de Can Miralletes que  conecta la  c/Industria  con la calle c/Padre Maria 

Claret, y que se informe por escrito a este consejo plenario y a los vecinos de Camp 

de L'Arpa, en un plazo máximo de 3 meses, de las actuaciones previstas y plazos de 

las mismas

C'S APROV. Per unanimitat

Es va realitzar una visita conjuntament amb la 

Gerència de Medi Ambient i es va informar al 

Consell de Barri. Per garantir la accessibilitat de les 

persones amb mobilitat reduïda és necessari un 

projecte d’intervenció integral al parc, pel que en 

aquests moments no hi ha dotació. Des d'Espais 

Verds s’iniciaran actuacions de petit manteniment i 

reposició d'elements arbustius

En gestió

3/5/2018 PROPOS.
Solicitamos al gobierno  del Ayuntamiento de Barcelona que consensúe con los 

vecinos de les zonas donde se instalen, de las actuaciones para crear carriles bici
PP APROV.

Sí: PDECAT, PSC, PP i 

C'S.

No: BCN Comú, ERC i 

CUP.

vot de qualitat del 

President.

El govern ha desplegat els carrils bici d'acord amb el 

Pla de Mobilitat aprovat, informat i participat 

durant l'anterior mandat

Resolt

3/5/2018 PROPOS.

Que el consell acordi les següents propostes per fomentar un entorn de les Glòries 

que garanteixi mantenir la vida dels barris del voltant: - Un percentatge 

d’habitatge públic del 100% (dels 1 000 pisos projectats a l'entorn del parc) i que, 

d’aquests el 50% siguin de lloguer assequible a les classes populars (joves, famílies 

monoparentals, pensionistes, etc) i un mínim d'un 50% hauria de ser per 

sol·licitants del registre públic dels barris de Glòries per mantenir la cohesió social 

amb l'entorn actual. Establir polítiques de baixos protegits i garantir un 

percentatge de un 30% dedicat a equipaments públics als baixos dels nous 

habitatges. Plantejar amb les entitats veïnals i associacions de comerciants de 

l’entorn de les Glòries un pla d’usos específic per la zona

CUP APROV.

Sí: ERC i CUP.

No: PP.

Abstenció: BCN 

Comú, PDECAT, PSC i 

C'S

Fetes diverses reunions de seguiment sobre 

habitatge amb les associacions de veïns del 

Compromís de Glòries, la darrera al desembre de 

2018. Els percentatges no poden ser exactaments 

aquests, però garanteixen el foment del lloguer 

asequible i l'habitatge públic

Resolt

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 3 DE MAIG DE 2018



3/5/2018 PREC

Que el Districte aposti per un acte institucional als Premis Sant Martí que 

condueixi a aconseguir una igualtat real entre gèneres, reformulant el jurat i les 

bases perquè s’apliquin aquests criteris

PDCAT ACCEPT.

Reformulació de les bases del Premi Sant Martí 

presentades i aprovades al Plenari de 27 de 

novembre de 2018

Resolt

3/5/2018 PREC

Que es constitueixi una comissió de seguiment de les obres d’ADIF a Mallorca - 

Independència amb presència de comerciants i de veïns i on es garanteixi la 

informació, la mínima afectació de les obres, contemplant mesures de seguretat 

sobre tot de nit, i garantint recorreguts d’accessibilitat, per a la promoció del 

comerç. També s’ha d’assegurar un calendari d’execució el més curt possible, que 

no es vegi entorpit per elements sobrevinguts com el refugi aeri del carrer 

Independència i que les obres no comencin sense el consens de veïns i comerciants

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

3/5/2018 PREC

Que el govern del districte canvii d’ubicació de les taules de ping-pong de la plaça 

Camp de l’Arpa (Trinxant – Meridiana) per garantir la seguretat de les persones 

que hi juguen i d’evitar accidents, ja que a la ubicació actual moltes pilotes surten 

a la calçada

ERC ACCEPT. Aquest canvi d'ubicació ja es va dur a terme. Resolt

3/5/2018 PREC

Que s’informi del nombre d’assentaments irregulars al Districte i el nombre de 

persones que hi viuen, així com de les actuacions de caire social que implementa 

l'Ajuntament en aquests assentaments

PSC ACCEPT.

Al desembre de 2018 ens consta que hi ha 49 

assentaments al Districte, amb un total de 324 

ocupants, així com 18 locals ocupats per 89 

persones. Des de l'Oficina del Pla d'Assentaments 

Irregulars i el Servei d'Inserció Social de Famílies 

Romaneses es treballa amb aquesta part de la 

població. Per una altra banda, es celebren taules 

periòdiques de treball amb els agents implicats per 

a tractar la situació d'aquests assentaments i les 

possibles actuacions a realitzar

Resolt

3/5/2018 PREC
Que es presenti en abans de 3 mesos un calendari per a la retirada de l’amiant dels 

edificis municipals existents al Districte on encara no s'hagi retirat
PSC REBUTJ. Rebutjat

3/5/2018 PREC

Que se aumente el mantenimiento y se remodelen las zonas degradadas de la pl. 

Palmera y que se informe por escrito antes de 3 meses al Consell y a los vecinos, 

especificando las actuaciones previstas y plazos de las mismas

C'S ACCEPT.

Es fa seguiment continuat i substitució dels 

elements en mal estat, com a la resta del Districte. 

Tot i ser un enjardinament antic, es compleixen tots 

els requisits pel seu ús per part dels ciutadans i de 

manera habitual es realitza el manteniment de les 

espècies vegetals i el paviment. Durant el mandat 

s'ha substituit els jocs infantils (novembre de 2015), 

la palmera de la plaça (juny de 2017) i alguns dels 

bancs (novembre de 2017). Al novembre de 2018 

s'ha fet una intervenció per millorar les llambordes i 

els desnivells.

Import obres:

Jocs infantils: 73.566.-

Nova palmera: 2.530.-

Bancs: 9.997.-

Llambordes i desnivells: 

114.160.-

Faristol memòria històrica: 

2.349.-

Suma total: 202.602.-

Resolt

3/5/2018 PREC
Que el  gobierno instale, con la mayor brevedad posible, un semáforo que regule la 

circulación en el cruce de Pujades y Pamplona
C'S REBUTJ. Rebutjat

3/5/2018 PREC
Que el Regidor del  distrito solicite  la apertura de una nueva boca del metro Besòs 

de la línea 4, más alejada de las vivienda y que se elimine la actual
PP REBUTJ. Rebutjat

3/5/2018 PREC

Que el Regidor del distrito ordene la retirada del símbolo (lazo amarillo) de la 

fachada del edificio del Distrito, que representa el conflicto social de vecinos y 

familias

PP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

4/7/2018 PROPOS.

Que el Consell iniciï durant el darrer trimestre de 2018 un procés participatiu per 

treballar els nous plans d’equipaments dels barris, actualitzant els seus usos i la 

creant de noves instal•lacions, i generant una oferta adaptada a les noves 

demandes veïnals

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

PP i C'S.

Abstenció: BCN 

Comú i CUP

Es va presentar informe al 2016. El govern 

considera que al final de mandat no és adient fer un 

procés participatiu d'aquestes característiques

Pendent

4/7/2018 PROPOS.

Que el Consell insti al Regidor a solucionar els problemes de males olors que pateix 

el veinat, generats per la manca de neteja i manteniment dels Jardins de Joana 

Tomàs del barri del Clot

ERC APROV. Per unanimitat
En marxa diferents actuacions de neteja i 

manteniment
Resolt

4/7/2018 PROPOS.

Que el Consell insti al Regidor a portar a terme les gestions necessàries 

encaminades a dotar, abans de la finalització del present mandat, de 

desfibril•ladors a tots els casals de gent gran municipals del Districte

PSC APROV. Per unanimitat En fase administrativa de contractació En gestió

4/7/2018 PROPOS.

Que el consell insti al Govern la creació de la taula de salut mental del Districte, on 

participin entitats i associacions que treballen des de diferents àmbits la salut 

mental, així com els grups municipals

C'S APROV. Per unanimitat

Ja està convocada la Taula de Salut Mental de Sant 

Martí, que es reunirà per primer cop el 16 de gener 

de 2019

Resolt

4/7/2018 PROPOS.

Que el Consell inste al Regidor a solicitar a la Guardia Urbana su presencia en las 

horas de entrada y salida de los colegios, para evitar riesgos a niños y vecinos, con 

especial atención a los colegios situados en la calle Perú que con las obras de la 

calle Pedro IV han intensificado su tráfico

PP APROV.

Sí: PDECAT, C'S i PP.

No: BCN Comú, PSC i 

CUP.

Abstenció: ERC.

vot de qualitat del 

President

La Guàrdia Urbana té presència continuada i 

aleatòria a l'entrada i sortida de moltes escoles del 

Districte

Resolt

4/7/2018 PROPOS.

Que el consell acordi: 1)  Instar a la regidoria de Feminismes i LGTBI a crear una 

taula a nivell de ciutat amb els agents implicats (entitats i col•lectius LGTBI; 

entitats i òrgans municipals responsables de la gestió d'equipaments municipals; 

grups municipals, etc.) per elaborar els criteris de retolació i disposició d’espais 

dels equipaments municipals en matèria d’igualtat i inclusió. 2) Que aquests 

criteris es tinguin en compte a qualsevol revisió, rehabilitació o nova construcció 

d’edifici municipal, especialment pel que fa als banys. 3) Que aquests criteris 

s’apliquin a totes les retolacions per a garantir un ús inclusiu dels banys de les 

dependències municipals. 4) Crear un espai transgènere en tots aquells 

equipaments municipals del Districte que disposin de vestidors

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, C'S i CUP.

No: PP.

Abstenció: ERC i PSC

Aprovat al Consell Plenari de 21 de desembre de 

2018 el nou Reglament per a la igualtat de génere a 

l'Ajuntament de Barcelona

Resolt

4/7/2018 PREC

Que el govern del districte impulsi una modificació de crèdit finalista que financi 

l’execució de l’obra del nou pont del Carrer Santander, responent així a la 

demanda històrica del barri de la Trajana

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

4/7/2018 PREC

Que el govern dugui a terme inmediatament les accions necessàries pergarantir la 

salubritat als assentaments del districte, en benefici tant de les persones que hi 

viuen, com dels veïns i veïnes que conviuen amb elles

ERC ACCEPT.
Treball constant de seguiment i actuacions en el 

conjunt d'assentaments del Districte
En gestió

4/7/2018 PREC

Que el govern municipal del districte avalui la possibilitat d’expropiació del terreny 

situat al carrer Maresme entre Pallars i Pujades (davant del camp de futbol), 

qualificat com àrea verda i, si s’escau, iniciï els tràmits per dur-la a terme, guanyant 

una plaça pel veïnat

ERC ACCEPT.

A finals de 2018 s'ha procedit a la retirada de 

l'amiant de la nau i s'han fet diferents actuacions de 

seguretat de l'entorn

Cost retirada amiant: 

62.308,36.-
Resolt

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 4 DE JULIOL DE 2018



4/7/2018 PREC
Que s’informi dels treballs que la Comissió de Seguiment del Pla Dinamitzador del 

Comerç del Besòs i el Maresme esta duent a terme al llarg de 2018
PSC ACCEPT.

Continuem treballant el pla de dinamització amb 

l'Assoc. Comerciants Xavier Noguès i Assoc. 

Venedors del Mercat del Besós. Dins del Treball als 

Barris treballem en el Pla d'Ocupació del Comerç 

per identificar comerços que podrien liderar un nou 

impuls associatiu així com el contacte inicial amb els 

comerços nouvinguts no integrats en les estructures 

associatives del  territori. També treballem un pla 

d'ocupació amb el Mercat del Besòs, en establir 

sinèrgies entre comerços i serveis del barri per 

visibilitzar la funció social del comerç, així com el 

seguiment de la incorporació del REC (moneda 

ciutadana).

Resolt

4/7/2018 PREC

Que el regidor solicite un plan de descontaminación del distrito de las materias 

más nocivas conocidas y detectadas, como el fibrocemento (amianto), partículas 

de plomo, mercurio y otros materiales pesados

PP REBUTJ. Rebutjat

4/7/2018 PREC

Que el regidor solicite cambiar la parada de autobus de la calle Junquera para 

facilitar la movilidad, ya que en ese tramo de calle conviven carril bici de doble 

sentido, carril bus en dirección montaña y 1 carril de vehículos dirección playa

PP REBUTJ. Rebutjat

4/7/2018 PREC

Que el govern de Districte no tregui a concurs els casals de joves de La Traca i Can 

Ricart, i que els concedeixi en forma de gestió cívica a les actuals gestores dels 

equipaments amb convenis de més de 3 anys

CUP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

6/9/2018 PROPOS.

Quel el Regidor del districte informi al Consell Plenari de les partides d'inversió i de 

despesa corrent que es puguin veure afectades a causa del menor volum 

d'ingressos que està liquidant l'Ajuntament en relació als pressupostats, ndicant el 

seu grau d'afectació, i si s'escau una nova calendarització, Que en tots els consells 

plenaris fins la finalització del present mandat constarà un punt de seguiment 

d'aquestes partides i que ens els propers consells de barri s'informi al veïnat 

d'aquestes afectacions

PDCAT, 

ERC I PSC
APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

C'S i PP.

No: BCN Comú.

Abstenció: CUP

Hem informat a la darrera ronda de consells de 

barri (octubre - novembre de 2018) i a l'informe del 

Regidor del Consell Plenari de Districte

Resolt

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 6 DE SETEMBRE DE 2018



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

10/10/2018 PROPOS.

Que el Districte impulsi la planificació d’instal·lacions esportives amb coordinació 

amb l’IBE i la resta de districtes, per donar cobertura a la pràctica de tots els 

esports amb especial atenció a futbol americà, rugbi, handbol, hoquei (en les seves 

diverses modalitats) i beisbol /softbol, estudiant la possibilitat d’usos temporals de 

solars que no tenen una previsió de desenvolupament a mig termini, així com 

d’una instal·lació específica amb una línia d’ajudes i subvencions específica per les 

entitats dels citats esports i amb retransmissions esportives a la radio i televisió 

municipals.

PDCAT APROV. Per unanimitat

S'han fet millores al Frontó de Bac de Roda pel 

mundial de frontó. Ampliació de la pista de 

patinatge de La Pau. Projecte de pista per bitlles 

catalanes. Nou model de gestió i millora 

d'equipament Pista Francesc Abad. Millores al 

CEMS Verneda, Vintró i Mar Bella. Millores 

esportives a l'espai públic de Verneda i La Pau. 

Projecte annex a pista atletisme Mar Bella.

En gestió

10/10/2018 PROPOS.

Que el Regidor del Districte aturi de forma immediata la retirada de la línia de bus 

192 i, al mateix temps, obri el diàleg amb totes les parts afectades amb l’objectiu 

d’arribar a un acord satisfactori per a tothom.

ERC APROV. Per unanimitat La línia 192 segueix en funcionament Resolt

10/10/2018 PROPOS.

Que el Regidor lliuri, abans de 7 dies, un informe de l'estat de la seguretat al 

Districte durant 2017 i 2018 on constin fets delictius, nombre de denúncies 

presentades, actes d’incivisme i els relatius a la convivència, així com les mesures 

de prevenció portades a terme, així com reforçar la policia de barri, com a mesura 

de prevenció i posteriorment convocar la Mesa de Seguretat per informar a les 

entitat que hi participen.

PSC APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

C'S i PP.

No: CUP

Presentat l'informe i celebrada la Taula de 

Seguretat el 13 de novembre de 2018. Resta 

pendent l'entrega documental

Resolt

10/10/2018 PROPOS.

Instar al Govern del Districte a convocar de manera immediata la taula de 

seguretat del districte, davant l’augment de l’índex de criminalitat, amb l’objectiu 

d’aplicar mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana en l'espai públic 

i reduir l'esmentat índex

C'S APROV.

Sí: PDECAT, PSC, C'S i 

PP.

No: BCN Comú i CUP.

Abstenció: ERC

Celebrada la Taula de Seguretat el 13 de novembre 

de 2018. Convocada reunió específica amb entitats 

el gener de 2019

Resolt

10/10/2018 PROPOS.

Que el gobierno presente el debate en los Consells de barri de la nueva Ordenanza 

de Circulación que impedirá que las bicicletas circulen por las aceras, circulación 

con casco, identificación a modo de matrícula, seguro obligatorio para bicicletas, 

realizar una campaña sobre los riesgos de circular por la calzada, debatir sobre la 

seguridad y prevención de accidentes en los carriles bici y redefinir diseños de los 

trazados, a partir de las quejas de vecinos y usuarios de los carriles bici.

PP APROV.

Sí: PDECAT, PSC, C'S i 

PP.

No: BCN Comú i CUP.

Abstenció: ERC

A la darrera ronda de consells de barri (octubre - 

novembre de 2018) s'ha informat de la normativa 

d'ús de bicicletes, patinets, etc. Dispositiu especial 

de Guàrdia Urbana del Districte per fer el 

seguiment, així com l'edició d'un mapa de vies 

ciclables amb explicació d'aquesta normativa

Resolt

10/10/2018 PROPOS.

Per millorar la convivència entre les veïnes del Districte, ampliar la quantitat de 

treballadores socials, educadores socials, mediadores, educadores de carrer, etc., 

per tal de millorar la convivència als espais públics, comprometre’s a utilitzar 

aquests serveis públics, així com millorar les condicions laborals d’aquestes 

treballadores, internalitzant els serveis que encara no siguin públics i rebaixant les 

ràtios de casos que atén cada professional

CUP APROV.

Sí: ERC, PSC, PP i CUP.

Abstenció: BCN 

Comú, PDECAT i C'S

L'aplicació d'una proposició d'aquest tipus 

comporta l'aprovació prèvia d'un increment de 

pressupost i de la corresponent oferta pública de 

contractació. Aquestes qüestions no són 

competència del Districte ni poden aplicar-se 

immediatament

Pendent

10/10/2018 PREC
Que el Districte i l’Ajuntament es replantegin la supressió de la línia 192, 

mantenint el seu actual servei
PDCAT REBUTJ. Rebutjat

10/10/2018 PREC

Que el govern del Districte insti a Parcs i Jardins a que de forma conjunta amb el 

veïnat es revisi el parc de Diagonal Mar, en especial la part del llac, per detectar i 

arreglar tot allò que està deteriorat (bancs, camins, fustes, llac, etc.) 

ERC ACCEPT. En gestió

10/10/2018 PREC

Que el gobierno del Distrito, en un plazo máximo de tres meses,  cree una mesa de 

trabajo formada por los miembros del consell plenari, técnicos y vecinos para 

consensuar el anteproyecto de mejora de la conectividad entre el final de la rbla. 

Prim, la av. Diagonal y el Fórum.

C'S REBUTJ. Rebutjat

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 10 D'OCTUBRE DE 2018



10/10/2018 PREC

Instar a este gobierno para que realice un plan específico para garantizar la 

seguridad física de las personas y la convivencia ante tanto incivismo, preservar los 

bienes públicos como privados del vecindario, establecer un debate de seguridad 

ciudadana en los Consells de barri e informar de la estadística de faltas, delitos, 

vandalismo así como del gasto que este produce y publicar las conclusiones.

PP ACCEPT.
Celebrada la Taula de Seguretat el 13 de novembre 

de 2018
Resolt

10/10/2018 PREC

Que el gobierno realice un plan especifico para facilitar aparcamiento suficiente 

para las motos en la calle Maresme y sus travesías y no tengan que estacionar en 

las aceras.

PP REBUTJ. Rebutjat

10/10/2018 PREC

Que el govern de Districte exerceixi el dret de fer una permuta d’alçades amb 

l’edifici situat a Can Ricart, darrera del casal de joves, possibilitant que no es 

construeixi més de 4 plantes.

CUP REBUTJ. Rebutjat



Data
Tipus de 

petició
Petició Grup Resultat Votacions Actuacions Inversió Estat

27/11/2018 PROPOS.

Donar suport al Pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”, 

signat el 19 de novembre de 2018 per l’Associació d’Empreses i Institucions 

22@Network, la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona, la Taula 

Eix Pere IV, Poblenou Urban District, Universitat de Barcelona, Universitat 

Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Consorci bTEC-Campus 

Diagonal Besòs, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Consorci del Besòs i 

Ajuntament de Barcelona.

Bcn 

Comú
REBUTJ. Rebutjada

27/11/2018 PROPOS.

Que l'Ajuntament compleixi l'acord de 2017 amb la Generalitat per a la cessió de 

sòl per nous equipaments a la Zona Franca perquè s'hi pugui traslladar el Centre 

Penitenciari de Dones Wad Ras. Que la 1a Tinença d'Alcaldia a comprar el terreny 

resultant i obri un procés participatiu amb veïns, entitats i partits polítics per 

definir els usos i necessitats del futur espai pel barri

PDCAT APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

PP, C'S i CUP.

No: BCN Comú

Pendent

27/11/2018 PROPOS.

Que el Regidor del Districte inclogui al calendari d'inversions de 2019 l'obra del 

carrer Pallars, entre Marina i Joan d'Àustria per millorar l'accessibilitat i seguretat 

dels vianants iasegurar la continuitat de les voreres dels trams anteriors i 

posteriors del carrer.

ERC APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

PP, C'S i CUP.

No: BCN Comú

La no aprovació de pressupostos i les respectives 

pròrrogues dels pressuposts anteriors limiten les 

inversions a realitzar

Pendent

27/11/2018 PROPOS.

Que el Regidor presenti als grups municipals del Consell i a la Comissió de 

Seguiment de la Gran Via, abans de la finalització del present mandat, un pla 

integral de manteniment de la Gran Via de les Corts Catalanes des del carrer de 

Bilbao al carrer d’Extremadura

PSC APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

PP, C'S i CUP.

No: BCN Comú

A mitjans de 2018 es va reunir la Comissió de 

Seguiment i es van recollir informacions de cara a 

fer aquest pla de millora al proper mandat

Pendent

27/11/2018 PROPOS.

Que el Regidor cree una Mesa de Trabajo para abordar la rehabilitación de 

viviendas con daños estructurales, tales como la aluminosis. Que esta mesa se 

reúna periódicamente y esté formada por el Gobierno los grupos municipales, 

técnicos de las áreas implicadas en la rehabilitación de viviendas (y aquéllos que se 

considere adecuado, los vecinos y vecinas afectados y las asociaciones de vecinos 

de esas zonas. En esta mesa se tratarán los casos más urgentes y con más 

peligrosidad

C'S APROV.

Sí: PDECAT, PSC, PP i 

C'S.

Abstenció: BCN 

Comú, ERC i CUP

El Govern es va abstenir perquè, entenent el sentit 

de la proposició, valora que no s'ha deixat 

d'intervenir en l'impuls de les polítiques de 

rehabilitació en els barris afectats d'aluminosi. Al 

barri de Besòs s'està treballant en el calendari de 

rehabilitació d'uns 14 edificis

En gestió

27/11/2018 PROPOS.

Que el gobierno municipal presente un plan de rehabilitación del barrio del Parc y 

la Llacuna, donde se recojan las necesidades del barrio, consensuado por las 

entidades y los grupos políticos del distrito, antes de finalizar la legislatura

PP APROV.

Sí: PDECAT, ERC, PSC, 

PP, C'S i CUP.

No: BCN Comú

Pendent

27/11/2018 PROPOS.

Que el govern del districte, abans del final de la legislatura, faci arribar a tots els 

grups polítics l’estudi realitzat per l’Ajuntament entorn als edificis i immobles del 

Districte en propietat de fons voltor, desglossats per barris

CUP APROV.

Sí: BCN Comú, 

PDECAT, ERC, PSC, 

C'S i CUP.

No: PP

En gestió

27/11/2018 PREC

Que el govern del Districte compleixi els seus compromisos adquirits davant del 

Consell Plenari de novembre del 2017, per resoldre tant la situació de les persones 

empeses a mercadejar en aquest espai de la Plaça de les Glòries, com dels diversos 

problemes que genera

PDCAT REBUTJ. Rebutjat

27/11/2018 PREC

Que el govern del districte ampliï el servei de Guàrdia Urbana en l’entorn del 

Fòrum, sol·licitant al mateix temps més servei per part de Mossos d’Esquadra, per 

reduir la inseguretat al barri

PDCAT ACCEPT.

S'han près diferents mesures en aquesta línia. 

Convocada la reunió de treball amb entitats el 

gener de 2019

En gestió

27/11/2018 PREC

Que el govern faci un informe sobre les polítiques de joventut i les accions dutes a 

terme durant aquest mandat, que contingui les accions, el calendari i el pressupost 

dedicat, i que es presenti al Consell Plenari de març de 2019

ERC ACCEPT. Es presentarà properament En gestió

27/11/2018 PREC

Que el govern del Districte, atès el perills que representa pels nens i nenes que hi 

juguen,  revisi i arregli els jocs infantils que es troben al parc de Poblenou (final de 

la Rambla de Poblenou)

ERC ACCEPT.
S'ha instat a Parcs i Jardins a que revisi aquesta 

situació
En gestió

PROPOSICIONS I PRECS PRESENTATS DURANT EL CONSELL DE DISTRICTE DE 27 DE NOVEMBRE DE 2018



27/11/2018 PREC

Que el gobierno del distrito se coordine con los clubs, padres y deportistas del 

patinaje en línea, para estudiar la posibilidad de adaptar instalaciones existentes o 

de encontrar nuevos espacios para las actividades deportivas relacionadas, tanto a 

la disciplina artística como a la de hoquei, en nuestro distrito

C'S REBUTJ. Rebutjat

27/11/2018 PREC

Siendo la Vila Olímpica el referente de los Juegos Olímpicos, instamos al Regidor s 

solicitar que el distrito de Sant Martí acoja una calle con el nombre de Montserrat 

Caballé

PP REBUTJ. Rebutjat

27/11/2018 PREC

Que el gobierno realice un plan específico para dignificar el solar colindante a la 

Escola Auditori, y encargue a las brigadas de limpieza, los agentes sociales y la 

Guardia Urbana, para garantizar limpieza, la atención a las personas que utilizan 

este solar para vivienda o para el consumo de estupefacientes

PP ACCEPT. En gestió

27/11/2018 PREC
Que el govern del Districte faci una explicació pública detallada de l’estat de 

l’estació de la Verneda (L2) relatiu a l’amiant que es troba en part dels seus sostres
CUP ACCEPT. Pendent


