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 tres de maig 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 7 de març 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 febrer fins al mes d’abril de 2018.
Informe Regidor

Informes del Govern
Sobre l’informe de tancament del pressupost 2017 i repàs inversions 2018.
Sobre suport a entitats 2017 i subvencions 2018.

C) Part decisòria/executiva :

a)

Propostes d’acord:

1. INFORMAR la modificació del Pla Especial d’ordenació dels establiments comercials
destinats a la venda d’articles de records o souvenirs a la ciutat de Barcelona,
d’iniciativa municipal.
2. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de l’equipament situat al
carrer Perú, 139, al districte de Sant Martí, promogut pel Consorci d’Educació de
Barcelona.

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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3. INFORMAR la proposta a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció, dels candidats del Districte de Sant Martí per a la
concessió de la Medalla d'Honor de Barcelona per a l'edició 2018.
D) Part d’impuls i control.

a) Proposicions / declaracions de grup

Presentada pel GMDDemòcrata
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Sol·licitar al govern del Districte i a l’Alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que posi fi a la
seva inacció en el manteniment i la neteja dels carrers i l’espai públic dels barris del
Districte de Sant Martí i, en conseqüència, 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 parcs, jardins, carrers, places i l’espai urbà en general.

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

Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que, en un període no superior a tres
mesos, inicií les accions suficients i necessàries per tal de dur a terme la remodelació
dels Jardins Doctor Trueta i que es dugui a terme amb el consens de tots els actors
implicats (veïns, veïnes, escola, AFA, comerç, etc.), tot complint els criteris
d’accessibilitat universal.

Presentada pel GMDPSC
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
1. Instar al Regidor del Districte a la creació d’una Comissió d’Avaluació per cadascun
dels plans de barri que en l’actualitat hi ha en execució al Districte.
2. Aquesta Comissió haurà de ser presidida pel Regidor del Districte i hauran de formarne 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.

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
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3. Aquesta comissió tindrà com a tasca valorar i fer seguiment detallat i real del
desenvolupament dels plans de barri i es reunirà de forma estable bimensualment,
portant-se a terme la seva primera reunió avanç del proper mes de juliol.
4. De forma prèvia el govern del Districte lliurarà als grups municipals, abans del proper
mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució dels plans de barri corresponents, amb
detall d’actuacions previstes, dates d’inici i finalització, i el pressupost executat i pendent
d’executar.

Presentada pel GMDCs
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
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 los miembros de éste consejo plenario y a los vecinos de Camp de L'Arpa
,especificando que actuaciones tienen previstas y plazos de las mismas en un plazo
máximo de tres meses.

Presentada pel GMDPP
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Solicitamos al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, consensúe las
actuaciones de la creación de los carriles bici, con los vecinos de la zona en que se
instalen.

Presentada pel GMDCUP
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí 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 que arribi al 50% dels nous habitatges per construir
a l'entorn del projecte del parc de les Glòries i que seva immensa majoria siguin de
lloguer assequible a les classes populars (joves, famílies monoparentals, pensionistes,
etc). Un mínim d'un 40% hauria de ser per sol·licitats del registre públic dels barris de
Glòries per mantenir la cohesió social amb l'entorn actual i d'acord amb que es diu al
Compromís per Glòries.
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- 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 dels diversos districtes de l’entorn de les Glòries i
les associacions de comerciants un pla d’usos específic per la zona.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: no hi ha assumptes a tractar.

c) Precs

Presentat pel GMDDemòcrata
Que el Districte de Sant Martí, i en relació als Premis Sant Martí, posi en pràctica totes les
seves competències per fer efectives actuacions que condueixin a aconseguir una igualtat
real entre gèneres, apostant per un acte institucional on aquesta demanda sigui posada en
pràctica i començant ja des d’ara per una reformulació del jurat i les bases d’aquests premis
perquè s’apliquin aquests criteris.

Presentat pel GMDDemòcrata
Que es constitueixi una Comissió de seguiment de les obres de les sortides d’emergència
d’ADIF del carrer Mallorca amb carrer Independència amb la presència de comerciants i de
veïns.
L’Ajuntament, a través de la Comissió de seguiment i de les diverses àrees implicades, ha
de garantir la informació, l’execució de les obres amb la mínima afectació possible,
contemplant mesures de seguretat pública, sobretot de nit, i implementant mesures de
promoció per visualitzar el comerç, garantint recorreguts d’accessibilitat. Igualment s’ha
d’assegurar un calendari d’execució real i el més curt possible, i que no es vegi entorpit per
elements sobrevinguts com el refugi aeri del carrer Independència. Que les obres no
comencin sense el consens i l’acord dels veïns i comerciants, i amb la reubicació dels
mòduls de servei (sanitari, menjador, vestuari, oficina, etc) que estan previstos davant de
dos comerços oberts, quan a la zona hi ha comerços tancats on no obstaculitzarien el
funcionament dels mateixos.
Presentat pel GMDERC
Que el govern municipal del districte dugui a terme una canvi d’ubicació de les taules de
ping-pong de la plaça Camp de l’Arpa (Trinxant – Meridiana) per tal de garantir la seguretat
de les persones que hi juguen i d’evitar accidents, ja que amb la ubicació actual moltes
pilotes surten a la via pública amb el risc d’accident que aquest fet comporta.
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Presentat pel GMDPSC
Que se’ns informi del nombre d’assentaments irregulars existents actualment a Sant Martí
i el nombre de persones que i viuen, així com de les actuacions de caire social que esta
portat a terme l’Ajuntament en els mateixos

Presentat pel GMDPSC
Que se’ns presenti en un termini de 3 mesos un calendari que contempli la retirada de
l’amiant d’aquells edificis de titularitat municipal existents al Districte en els que no s’hagi
procedit a retirar el mateix.

Presentat pel GMDCs
Que se aumente el mantenimiento y se remodelen las zonas de la Plaza de La Palmera
que estén degradadas, que se nos informe por escrito a los miembros del plenario y a
los vecinos, especificando que actuaciones tienen previstas y plazos de las mismas en
el plazo máximo de tres meses.

Presentat pel GMDCs
Que el equipo de gobierno tome las medidas necesarias para que se instale, con la
mayor brevedad posible, un semáforo que regule la circulación en el cruce entre las
calles Pujades y Pamplona de nuestro distrito.

Presentat pel GMDPP
Que el Regidor del distrito de Sant Martí solicite la obertura de una nueva boca del
metro de la línea 4, Besòs, que permita eliminar la actual junto las viviendas a solo
1,22 m de la fachada.

Presentat pel GMDPP
Que el Regidor del distrito como máxima autoridad en Sant Marti ordene la retirada del
símbolo ( lazo Amarillo) que representa el conflicto social de vecinos y familias,
colgado en la fachada del Ayuntamiento del distrito.
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d) Preguntes
Presentada pel GMDERC
Quants pisos ocupats té detectats el govern del Districte de Sant Martí en el territori, quin és
el tipus de propietat dels habitatges (privats, bancs, municipals,...), quin tipus d’ocupació s’hi
dóna, quines mesures s’han pres i quines es tenen previstes? Que tot això ens sigui detallat
barri a barri i se’ns lliuri resposta per escrit a tots els grups durant el decurs del plenari.

Presentada pel GMDCUP
Quin impacte es preveu que pugui tenir La Pionera en termes de massificació i de
compatibilitat amb altres fires i esdeveniments que es fan durant l’any a la zona?

Presentada pel GMDCUP
Quines mesures està aplicant el govern per solucionar les problemàtiques d’emergència
habitacional presents al Districte de Sant Martí?

e) 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 aprovat en el Consell
Plenari del dia 7 de març de 2018, amb el següent literal:
Que el Districte de Sant Martí impulsi un pla de xoc per la zona del fòrum i amb el que,
coordinadament amb el representants de veïns implicats a la zona, s’impulsin amb
determinació i acció política les qüestions relatives als usos dels voltants del fòrum, la
urbanització definitiva dels seus entorns i la transparència en allò relatiu a les amenaces
que per contaminació afecten a aquesta zona.

Presentat pel GMDERC
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en la sessió del Consell Plenari del dia
1 de desembre de 2016, amb el següent contingut:
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Que el govern del districte de Sant Martí 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. Sol·licitem que en el transcurs del Consell
Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral.

Presentat pel GMDPSC
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup aprovat en el Consell
Plenari del dia 7 de març de 2018, amb el següent literal:
Instar al govern municipal a assolir, en un termini de tres mesos, un acord de ciutat entre
tots els grups polítics i les entitats veïnals per la signatura d’un COMPROMÍS PER LA
REFORMA DE LA MERIDIANA; que aquest compromís inclogui les característiques del
projecte des de Ciutat Meridiana fins la Plaça de les Glòries, el calendari i el pla d’inversió
així com els mecanismes de seguiment, i que aquest acord inclogui la creació d’un grup
de treball entre 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.

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

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

Presentat pel GMDCUP
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en la
sessió del Consell Plenari del dia 1 de març de 2017, amb el següent contingut:
Crear una comissió/taula de treball, en el termini de 6 mesos, al Districte de Sant Martí
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 les
veïnes puguin consultar, preguntar i intervenir.
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E) Declaracions institucionals:
Declaració en homenatge a Guillem Agulló.
Declaració en defensa del dret a la protesta política, de la llibertat d’expressió i
manifestació.

Barcelona, 26 d’abril de 2018
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