Raimond Blasi i Navarro
President del Consell de Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
lameva.barcelona.cat/santmarti

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte de Sant Martí, que
tindrà lloc el proper dia quatre de juliol de dos mil divuit, a les dinou hores, a la seu del
Districte, plaça de Valentí Almirall, 1, amb el següent
ORDRE DEL DIA
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acta de la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2018, ordinària.

B) Part informativa:
Despatx d’ofici:
Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb
publicitat, des del mes de maig fins al mes de juny de 2018.
Donar compte de la resolució del Regidor del Districte de Sant Martí de 18 de maig
de 2018, d’establiment de la dedicació del conseller Daniel Celma i Fernández.
Donar compte de la resolució del Regidor del Districte de Sant Martí de 23 de maig
de 2018 convocant la 56ena edició dels Premis Sant Martí.

Cartipàs:
Donar compte del decret de l’Alcaldia de data 3 de maig de 2018, pel que es nomena
el senyor Daniel Celma i Fernández, conseller del Districte de Sant Martí.
Donar compte de les modificacions de Cartipàs motivades per la incorporació d’un
nou conseller del GMDCUP.
Informe Regidor

Informes del Govern
-

Sobre l’anàlisi i propostes de futur pel 22@.

-

Sobre la gestió del recinte de Palo Alto.

NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1) De conformitat amb el Reglament intern d’organització i funcionament del districte, es pot intervenir en els punts de l’ordre del dia
corresponents als apartats de la part de decisió i de control amb posterioritat de les intervencions dels consellers i/o regidors.
2) Qui desitgi intervenir ho ha de sol·licitar mitjançant la presentació d’un escrit en l’oficina del registre d’entrada de documents d’aquest
Districte –Oficina d’Atenció al Ciutadà: Plaça Valentí Almirall, 1- abans de les 24 hores de la celebració de la sessió, detallant-hi de manera
específica el punt en què es vol intervenir.
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C) Part decisòria/executiva :

a)

Propostes d’acord:
1. INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana per a la regulació i condicions
edificatòries del front situat a la confluència del carrer Llull amb el carrer
Llacuna (finques carrer Llull 147-159 i carrer Llacuna 39-47)
2. INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana per a determinació dels
paràmetres edificatoris del front consolidat del c/ Doctor Trueta, cantonada c/
Ciutat de Granada.
3. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità per a la
declaració de l'Àrea de Tanteig i Retracte a la ciutat de Barcelona i definició
dels terminis d'edificació.
4. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità per a l'obtenció
d'habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona

D) Part d’impuls i control.

a) Proposicions / declaracions de grup

Presentada pel GMDDemòcrata
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Iniciar durant el darrer trimestre de 2018 un procés participatiu descentralitzat per treballar
els nous plans d’equipaments dels barris de Sant Martí, permetent així l’actualització els
seus usos i la creació de noves instal·lacions, i generant una oferta adaptada a les noves
demandes veïnals.

Presentada pel GMDERC
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que iniciï les accions suficients i necessàries
per tal de solucionar els problemes de males olors que pateixen els veïns i les veïnes,
generats per la manca de neteja i manteniment dels Jardins de Joana Tomàs del barri del
Clot-Camp de l’Arpa.
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Presentada pel GMDPSC
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del Districte a portar a terme quantes gestions siguin necessàries
encaminades a dotar, abans de la finalització del present mandat, de desfibril·ladors a tots
els casals de gent gran municipals existents al districte de Sant Martí.

Presentada pel GMDCs
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Govern del Districte la creación de un consejo de salud mental en el distrito de Sant
Martí. En éste deben participar las entidades y asociaciones que trabajan desde diferentes
ámbitos de la salud mental en el distrito así como los Grupos Municipales.

Presentada pel GMDPP
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del distrito, para que solicite a la Guardia Urbana su presencia en las horas
de entrada y salida de los colegios, para evitar que coches, motos, patinetes o bicicletas
pongan en peligro a nuestros hijos y vecinos, y se preste una especial atención a los
colegios situados en calles como Perú que con las obras de la calle Pedro IV han
intensificado su tráfico de forma muy importante.

Presentada pel GMDCUP
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Fomentar un entorn segur als espais municipals del districte per a les persones
Transgènere, amb l’adopció de les següents mesures:


Fer un canvi de la totalitat de les retolacions dels lavabos de les dependències
municipals del districte (OAC, Casals de Barri, Centres Cívics, Centres esportius,
Ludoteques, Casals de joves, Casals de la gent gran, etc...) per un d’inclusiu, on no
hi hagi discriminació de gènere per poder accedir-hi. Un lavabo per tothom, tinguis el
gènere que tinguis o la mobilitat que tinguis



Tenir en compte, davant de la construcció que qualsevol edifici municipal, la
retolació inclusiva d’aquest i la no construcció de lavabos discriminatoris, on no
existeixin els urinaris de peu.
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Crear un espai segur per a persones Trans als vestuaris dels equipaments esportius
municipals del districte.

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

c) Precs

Presentat pel GMDDemòcrata
Que el govern del districte impulsi una modificació de crèdit finalista per part de l’Ajuntament
de Barcelona que financi l’execució de l’obra del nou pont del Carrer Santander, responent
així a la demanda històrica del barri de la Trajana.

Presentat pel GMDERC
Que el govern municipal del districte, de forma immediata, dugui a terme les accions
suficients i necessàries per tal de garantir la salubritat als assentaments del districte de Sant
Martí, en benefici tant de les persones que hi viuen, com dels veïns i veïnes que conviuen
amb elles.

Presentat pel GMDERC
Que el govern municipal del districte dugui a terme les accions suficients i necessàries per
tal d’avaluar la possibilitat d’expropiació del terreny situat al carrer Maresme entre Pallars i
Pujades confrontant al camp de futbol, qualificat com àrea verda i, si s’escau, inicií els
tràmits necessaris per dur-la a terme i així guanyar una plaça pel veïnat del barri.

Presentat pel GMDPSC
Que se’ns informi dels treballs que la Comissió de Seguiment del Pla Dinamitzador del
Comerç del Besòs i el Maresme esta duent a terme al llar del present any 2018.

Presentat pel GMDPP
Que el regidor del distrito como máxima autoridad en Sant Marti solicite un plan de
descontaminación del distrito de Sant Martí de las materias mas nocivas conocidas y
detectadas, como el fibro cemento ( amianto ), partículas de plomo, mercurio y otros
materiales pesados altamente contaminantes.
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Presentat pel GMDPP
Que el regidor del distrito como máxima autoridad en Sant Marti solicite cambiar la parada
del autobus de la calle Junquera para facilitar la movilidad, ya que en ese trozo de calle,
debido a las reformas realizadas, conviven carril bici de doble sentido,1 carril bus en
dirección montaña y 1 carril de vehículos dirección playa.

Presentat pel GMDCUP
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.
d) Preguntes
Presentada pel GMDDemòcrata
Quin és el capteniment del govern en relació al futur de la instal·lació esportiva de Can
Felipa, l’alliberament que es produirà de l’espai que ocupen actualment els barracons
escolars ubicats al solar de Llacuna/Sancho d’Àvila i el futur de la zona ubicada entre el
Camí Antic de València i el carrer Espronceda?

Presentada pel GMDPSC
Quins són els criteris i taxes que des del districte s'apliquen, especialment a les entitats, a
l'hora de concedir els permisos per efectuar actes en l'espai públic?

Presentada pel GMDCS
¿Porqué motivo este año no se celebra la “cursa de la Vila Olímpica”?

Presentada pel GMDCS
¿Por qué razón no se ha incluido la calle Bolivia en el proyecto de urbanización de las vías
ubicadas entre la calle Maresme y la Rambla Prim y la calle Pere IV y la calle Marroc en el
barrio de el Besos y el Maresme; y cuando se presentará el proyecto para la urbanización de
la misma?
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Presentada pel GMDCUP
Què pensa fer el govern amb la inseguretat de les persones independentistes i pro
referèndum en el barri de la Verneda Sant Martí?

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:

Presentat pel GMDDemòcrata
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en el Consell Plenari del dia 28 de
novembre de 2017, amb el següent literal:
Que el Districte assumeixi al pressupost d’inversions per a l’any 2018 la remodelació del
carrer Taulat entre el C/Bilbao i la Rambla del Poblenou als efectes de convertir-lo en un
carrer amb trànsit pacificat i amb espai per a vianants i calçada per a cotxes en un format
de plataforma única.

E) Declaracions institucionals:
Sobre la celebració el dia 28 de juny, Dia d’alliberament de l’orgull LGTBI.

Barcelona, 27 de juny de 2018
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