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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 5 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 
MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, CELEBRADA EL DIA 24 D’OCTUBRE 
DE 2017 

 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2017, 
ordinària. 

 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici: 
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, dels mesos de juliol a octubre de 2017.   
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
Informe Regidor 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
Informes del Govern 
 

- Mesura de govern sobre educació.  
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 

- Sobre processos participatius 2017-2018. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 
 
1. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana dels equipaments 

situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila i de Llacuna, d’iniciativa 
municipal (Institut BCN Esports). 

ES RETIRA per part del Govern. 



2. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les condicions 
edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho d’Àvila 65-69, promogut 
per CONREN TRAMWAY UNO SL. 

S’APROVA, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDPDeCat, 
GMDPPC i GMDCS, l’abstenció del GMDERC, i el vot en contra del 
GMDCUP. 

 

3. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana per a l’ampliació de 
l’escola la Mar Bella, situada a la plaça Sant Bernat Calbó, promogut pel 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

S’APROVA, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDPDeCat, 
GMDPPC i GMDCS, i l’abstenció del GMDERC i GMDCUP. 

 

4. INFORMAR el Pla Especial Integral de preservació i reutilització pera ús 
d’habitatge no convencional de l’edifici situat al carrer Sancho d’Àvila, 41-45. 
Districte d’activitats 22@, promogut per Mahir Investment, SL. 

S’APROVA, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDPDeCat, 
GMDPPC i GMDCS, i el vot en contra del GMDERC i GMDCUP. 

 

5. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Almogàvers, 177-179 i 177-179 interior, promogut per 
MENIMA ITG SLU. 

S’APROVA, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDPDeCat, 
GMDPPC i GMDCS, i el vot en contra del GMDERC i GMDCUP. 

 

 
D) Part d’impuls i control. 
 
 
a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
 
Presentada pel GMDCs 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
La presentació per part del Govern Municipal en el termini de tres mesos d’un informe dels 
habitatges i equipaments de titularitat municipal ocupats il·legalment al districte de Sant 
Martí. Demanant la coordinació del Govern Municipal amb el Govern de la Generalitat per 
tenir un informe del districte dels habitatges privats ocupants il·legalment. 
 
En aquest informe hauria de constar: Data d’inici de l’ocupació il·legal; actuacions fetes per 
part de l’Ajuntament de Barcelona; indicar-ne la titularitat, si és pública, bancs, grans 
tenidors, fons d’inversió i/o petits propietaris. Compromís per donar una solució: 

- En el cas de ser una família vulnerable, que es faci càrrec els Serveis Socials, i 
coordinar-se amb la resta d’administracions públiques i amb el compliment de la llei 
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24/2015 del Parlament de Catalunya per poder donar una resposta adequada a la 
necessitat d’habitatge social. 

- En el cas de ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius organitzats que el 
Govern del districte iniciï els tràmits per aconseguir el desallotjament el més ràpid 
possible. 

 
  

ES REBUTJA amb el vot a favor de GMDPDeCat, GMDPPC i GMDCS, i el vot en 
contra del GMDBComú, GMDPSC, GMDERC i GMDCUP. 

 
 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que la junta de distrito de Sant Marti solicite al Gobierno Municipal de Barcelona la 
ampliación al menos de un año de la moratoria de adecuación de lavabos fijada por la 
Ordenanza de Terrazas, hasta enero de 2019, con el propósito de evitar que las 
normativas supongan nuevos obstáculos para los comerciantes y facilitar la actividad de 
restaurantes y bares, ya que decisiones como retirar las terrazas lastra la actividad 
económica de nuestro distrito. 
 

ES REBUTJA amb el vot a favor de GMDPDeCat, GMDPPC i GMDCS, i el vot en 
contra del GMDBComú, GMDPSC, GMDERC i GMDCUP. 

 
 

a) Proposicions amb contingut de declaració institucional:   
 

Presentada pel GMDBComú: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
1. Condemnar l’actuació desproporcionada i violenta de la Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional, que va provocar que hi haguessin més de 300 persones ferides a la ciutat de 
Barcelona (de prop d’un miler al conjunt de Catalunya) i, singularment, afectacions a 
persones i béns i equipaments públics del Districte de Sant Martí. 

 
2. Reiterar la voluntat expressada pel govern municipal de facilitar i garantir a tota la 

ciutadania el suport i acompanyament necessaris contra la vulneració dels seus drets 
civils i polítics. I garantir l’assistència psicosocial a aquelles persones afectades que la 
puguin necessitar. 
 

3. Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat de personar-se com a 
acusació popular en aquells casos més greus de violació de drets fonamentals. 
 

4. Exigir a l’Estat espanyol el rescabalament econòmic pels danys materials que es van 
produir durant les intervencions policials, tant a les persones individuals com als 
equipaments públics i privats, i reconèixer públicament els danys psicològics i morals 
que es van provocar a tantes persones. 



  
5. Reprovar el Govern de l’estat espanyol i, molt particularment, el seu president Mariano 

Rajoy, i exigir-ne la seva dimissió com a màxim responsable polític de l’estratègia de 
confrontació i de repressió violenta de les mobilitzacions pacífiques de la ciutadania de 
Catalunya i per la seva incapacitat manifesta i falta de voluntat de resoldre políticament 
els conflictes de caire polític. 

 
 

6. Rebutjar la judicialització de la vida política amb què l’Estat Espanyol vol donar 
resposta a un conflicte polític que requereix solucions democràtiques i exigir una 
efectiva separació de poders. 
 

7. Defensar el dret a la llibertat d’expressió, de manifestació i de participació política. 
 

8. Demanar la posada en llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, expressar la nostra 
solidaritat amb el seus familiars, amics i les entitats que encapçalen. 
  

9. Instar les institucions a negociar una sortida política a la situació actual per donar 
resposta al conjunt de la societat catalana. 
 

10. Considerar que la crisi que vivim entre els governs de Catalunya i Espanya requereix 

una solució dialogada i acordada i que la lògica del conflicte i la unilateralitat s’han 

d’abandonar de forma immediata. El diàleg polític ha de servir per evitar la DUI i 

l’aplicació de l’art 155.  

 
11. Cridar a la ciutadania a seguir defensant pacíficament els seus drets i llibertats. 

 
ES REBUTJA amb el vot a favor de GMDBComú i GMDPSC i el vot en contra de la 
resta de grups. 
 
 
 

Presentada pel GMDDemòcrata: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 
1. Felicitar i 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 tot i les agressions 
sofertes.  

 
2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 

a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.  
 
3. Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 

Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans 
de Barcelona que ho precisin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura 
legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 
2017 a la ciutat. 

 
4. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels 

cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells 
partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura. 
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5. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, 
Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de 
l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos. 

 
6. Exigir la retirada immediata tots els cossos policials i repressius que l’estat espanyol 

manté a Catalunya. 
 
7. Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 

ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot constatant 
que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està 
produint aquests dies, és un cop d’Estat encobert. 

 
8. Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les 

persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents 
intervencions dels cossos policials. 

 
9. Instar al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana 

del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre. 
 
10. Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 

expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. 
 
11. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i 

a totes les persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de 
Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al Referèndum per l’autodeterminació de 
Catalunya. 

 
12. Condemnar l’empresonament per motius polítics del president d’Òmnium Cultural i 

Assemblea Nacional Catalana el Sr. Jordi Cuixart i el Sr. Jordi Sánchez i exigir de 
forma immediata la seva llibertat. 

 
13. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el govern de la Generalitat, el 

Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament 
Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’estat espanyol. 

 
 
ES REBUTJA amb el vot a favor de GMDPDeCat, GMDERC i GMDCUP, i el vot en 
contra de la resta de grups. 

 
 
 
Presentada pel GMDERC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
  



1. Felicitar i 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 tot i les agressions sofertes.  
 
2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a 
tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.  
 
3. Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de 
Barcelona que ho precisin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura legal en 
defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 2017 a la 
ciutat.  
 
4. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels cossos 
policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells partits polítics i 
entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura.  
 
5. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric 
Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. 
Diego Pérez de los Cobos.  
 
6. Exigir la retirada immediata tots els cossos policials i repressius que l’estat espanyol 
manté a Catalunya.  
 
7. Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 
ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot constatant que la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està produint 
aquests dies, és un cop d’Estat encobert.  
 
8. Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les 
persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents intervencions 
dels cossos policials.  
 
9. Instar al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del 
Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre.  
 
10. Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 
expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre.  
11. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a 
totes les persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, 
recollit pel Parlament i expressat al Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya.  
 
12. Condemnar l’empresonament per motius polítics del president d’Òmnium Cultural i 
Assemblea Nacional Catalana el Sr. Jordi Cuixart i el Sr. Jordi Sánchez i exigir de forma 
immediata la seva llibertat.  
 
13. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el govern de la Generalitat, el 
Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i 
les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’estat espanyol.  
 

ES REBUTJA amb el vot a favor de GMDPDeCat, GMDERC i GMDCUP, i el vot en 
contra de la resta de grups. 
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Presentada pel GMDCUP 
 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
 
1. Felicitar i agrair a la organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans 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 tot i les agressions sofertes.  

 
2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a 

tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil.  
 
3. Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 

Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de 
Barcelona que ho precisin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura legal 
en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 2017 a 
la ciutat.  

 
4. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels cossos 

policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells partits polítics 
i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura.  

 
5. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 

desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric 
Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. 
Diego Pérez de los Cobos. 
 

6. Exigir la retirada immediata tots els cossos policials i repressius que l’estat espanyol 
manté a Catalunya.  

 
7. Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 

ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot constatant que 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està produint 
aquests dies, és un cop d’Estat encobert.  

 
8. Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les 

persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents 
intervencions dels cossos policials.  

 
9. Instar al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del 

Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre.  
 

10. Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 
expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre.  

 



11. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a 
totes les persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, 
recollit pel Parlament i expressat al Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya.  

 
12. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el govern de la Generalitat, el 

Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i 
les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’estat espanyol.  

 
13. Condemnar l’empresonament per motius polítics del president d’Òmnibus Cultural i 

Assemblea Nacional Catalana el Sr. Jordi Cuixart i el Sr. Jordi Sánchez i exigir de forma 
immediata la seva llibertat.  

 
ES REBUTJA amb el vot a favor de GMDPDeCat, GMDERC i GMDCUP, i el vot en 
contra de la resta de grups. 

 
 

 
b) Precs 
 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que el Districte de Sant Martí creï una comissió formada per les diferents associacions de 
veïns més properes a la zona (Zona Fórum, Poblenou, Front Marítim, Besós-Maresme i 
Diagonal Mar), partits amb representació institucional i associacions de veïns afectats de 
Sant Adrià del Besòs i Badalona, als efectes de crear un òrgan de seguiment de la 
problemàtica derivada de la incineradora de Sant Adrià del Besòs, amb l’encàrrec tant 
d’estudiar a fons la qüestió, com de publicar-se de forma absolutament clara, ordenada i 
transparent els estudis i informes tècnics existents. 
 

Es rebutja. 
 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 

Que el govern del districte convoqui de forma pública i notòria 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. 

Es rebutja. 
 
 
Presentat pel GMDCs 
 
Que el govern prengui en consideració el seu pla del barri de la Verneda, perquè 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. 
 

Es rebutja. 
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Presentat pel GMDCs 
 
Que s’enviï als diferents grups municipals (abans del pròxim plenari) un informe amb: 
 
- El protocol que es fa servir perquè les entitats demanin els espais dels equipaments 

municipals per poder fer els seus actes. 
- Informe amb tots els actes celebrats en els equipaments municipals, així com aquells 

que han estat rebutjats i els motius pel qual no han estat acceptats. 
 

S’accepta. 
 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
 Que es retiri la bandera espanyola de la seu del Districte en senyal de protesta. 

 
Es rebutja. 

 
 

c) Preguntes 
 

Presentada pel GMDERC 
 
Quin és el capteniment del govern del Districte de Sant Martí davant el resultat de la 
jornada de l’1 d’octubre? 

 
 

La resposta constarà en acta. 

 
 

Presentada pel GMDERC 

 
Per quin/s motiu/s no van obrir el passat 1 d’octubre tots els espais de titularitat municipal 
que habitualment actuen com a col·legis electorals en d’altres conteses? 
 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 

Presentada pel GMDPP 
 
Recientemente en la nave número 426 de C/ Pujades, se han  realizado obras de derribo 
con una situación de gravísimo peligro de accidente por intrusión de personal ajeno a la 
obra para la obtención de chatarra. ¿Qué clase de vigilancia y control ejerce el distrito 
para el cumplimiento de las normas para evitar el acceso del público a la obra? 

 
La resposta constarà en acta. 

 



 
Presentada pel GMDPP 
 
¿En qué fecha comunicaron los servicios técnicos del distrito la ocupación Ilegal del local 3 
Pujades 418 a su propiedad? ¿En qué fecha el  departamento técnico del Distrito ha 
realizado una inspección y elaborado un informe de la situación en que se encuentra dicha 
ocupación del local 3 Pujades 418?¿Se prolongará el operativo de la Guardia Urbanadel 
mes de julio tras el aumento de las molestias en septiembre? ¿Qué acciones y 
procedimientos realizará el Regidor del distrito para que la convivencia de nuestros  
vecinos no esté alterada, por aquellas personas que no respetan la convivencia? 

 
 

La resposta constarà en acta. 

 
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Quines accions pensa desenvolupar el govern de la ciutat de Barcelona davant l’escalada 
repressiva i la supressió de drets que porta a terme el govern espanyol? 

 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 

d) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 
 

Presentat pel GMDDemòcrata 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada al 
Consell Plenari del dia 8 de juny de 2017 pel que fa a l’apartat primer de la mateixa, amb el 
següent literal: 
 

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

Superilla del Poblenou tot retirant les intervencions realitzades. 

 
La resposta constarà en acta. 

 
 
Presentat pel GMDPP 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en la 
sessió del Consell Plenari del dia 5 de juliol de 2017, amb el següent contingut: 
 

Proponemos que el skatepark ubicado junto a las instalaciones del pabellón de la Mar 
Bella, sea la mejor instalación deportiva por su ubicación y práctica del deporte del 
skate, para que lleve el nombre de Ignacio Echeverría como mejor homenaje de la 
ciudad de Barcelona a esta gran persona.   
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La resposta constarà en acta. 
 
 
 
E) Declaracions institucionals: no hi ha assumptes a tractar. 
 

 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell   

Barcelona, 25 d’octubre de 2017 

 


