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

 

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. 

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte de Sant Martí, que 
tindrà lloc el proper dia sis de març de dos mil dinou, 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 les sessions celebrades el dia 27 de novembre de 2018, ordinària, i 9 de gener 
de 2019, extraordinària. 

 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) 
i contractes menors, des del mes de desembre de 2018 fins al mes de febrer de 
2019. 

 
 

Informe Regidor 
 
Informes del Govern 
 

- Informe sobre l’execució del pressupost 2018   
- Informe de suport a entitats. 

 
 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 

 
1. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del sector Prim; 
d’iniciativa municipal. 
 
2. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità de la parcel·la del carrer 
Llull, 363-375, de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 
3. INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al 
carrer Alfons el Magnànim, 59-59B, al districte de Sant Martí, d’iniciativa municipal. 
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4. INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de l’escola 
Pere Calafell. 
 
5. INFORMAR sobre el Pla Especial Integral per a la regulació de l’equipament Campus de 
les Arts a Can Ricart, promogut per la Universitat de Barcelona. 
 
6. INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per 
a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, promogut per Sentiu Product, SL. 
 
7. 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). 

8. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat 
situat al carrer Llull 145 bis, promogut per Monbeca Immo SLU. 

9. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat 
situat a la parcel·la del carrer  Sancho d'Àvila, 66, promogut per Actius Immobiliaris Simon 
SAU. 

10. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Pere IV 128-130, districte d’activitats 22@, promogut per 
Inversiones Nummela Millenium SL. 

11. INFORMAR sobre el projecte de modificació dels límits territorials dels deu districtes de 
la ciutat de Barcelona. 

12. 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 2019. 
 

 
b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 
 
 

D) Part d’impuls i control. 
 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDDemòcrata 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
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Instar al districte de Sant Martí a iniciar amb caràcter urgent els tràmits per a 
l’enderrocament del mur encara existent al solar ubicat als carrers Castella-Perú-Sant Joan 
de Malta-Bolívia (l’espai que ubicava l’antiga subestació transformadora del Poblenou); 
prendre les mesures de vigilància i control necessàries per evitar la degradació d’aquest 
espai; i reprendre el diàleg amb la plataforma transformem, l’escola Sant Martí i l’AMPA de 
l’escola als efectes de donar l’impuls necessari a la futura urbanització i configuració 
d’aquest espai urbà. 
 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

Que el districte de Sant Martí i els seus representants polítics es comprometin de manera 
ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells plantejaments, 
propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra els valors democràtics, de 
cohesió i convivència de què ens hem dotat, denunciant, si s’escau, a tots aquells que les 
fomentin i/o hi actuïn amb connivència. 
 
Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es comprometin de manera 
ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals dels seus ciutadans, els individuals i 
els col·lectius. 
 
Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es comprometin de manera 
ferma i efectiva a afrontar de manera compartida els reptes de l’agenda de ciutat tot 
respectant i defensant els principis esmentats. 

 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
1- Instar a la Ponència de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona a incloure en el 
nomenclàtor de la ciutat 7 espais enjardinats existents al barri del Besòs i el Maresme i que 
actualment no tenen nom (s’adjunta la proposta).  
 
Espai enjardinat situat al c/ Bernat Desclot (Alfons el Magnànim-Carcassona  PROPOSTA: Anna Canalias Mestre  

Espai enjardinat situat entre Alfons el Magnàmim-Messina-Jaume Huguet  PROPOSTA: Antònia Adroher i Pascual  

Espai enjardinat situat entre Palerm-Perpinyà-Germans Serra i Jaume Huguet  PROPOSTA: Clémence Jacquinet  

Espai enjardinat situat entre Alfons el Magnànim-Messina i Pere Moragues  PROPOSTA: Josepa (Pepita) Uriz i Pi  

Espai enjardinat situat entre els carrers Felip de Malla-Otranto i Ferrer Bassa  PROPOSTA: Maria Pi Ferrer  

Espai enjardinat situat entre els carrers Lluís Borrassà i Alfons el Magnànim  PROPOSTA: Mercè Climent  

Espai enjardinat situat entre els carrers Jaume Fabre i Sant Ramon de Penyafort  PROPOSTA: Virgínia Amposta Amposta  

 
2- Que aquesta Ponència aprovi per aquests espais els noms de dona que acorda aquest 
Consell Municipal del Districte de Sant Martí.  
 
3- Que acord d’aquest Consell Plenari tingui durada en el temps, més enllà de les properes 
Eleccions Municipals previstes pel 26 de maig d’aquest any.  
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Presentada pel GMDCs 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Reprovar la gestió municipal en el districte de Sant Martí i constatar que després de quatre 
anys de legislatura el govern municipal ha incomplert les promeses de: 
 
- Garantir la seguretat en els carrers mitjançant l’increment de la presència policial i la 

coordinació entre diferents cossos de seguretat per acabar amb l’okupació il·legal, la 
usurpació d’habitatges i el narcotràfic. 

- Dotar d’habitatge de lloguer social per a les persones vulnerables i d’aquelles que 
pateixen situacions d’emergència. 
 

Ha provocat la suspensió arbitrària de llicències d’activitat perjudicant el comerç i la 
restauració, i ha deixat d’invertir en els equipaments degut al que el govern de la ciutat diu 
que són ajustos, però en realitat han estat retallades. 
 
 
Presentada pel GMDPP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra 
las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar el derecho de propiedad, la 
seguridad de las personas y bienes y la convivencia social, el fenómeno ha generado la 
instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles 
para actividades delictivas. 
 
Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la 
convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las 
comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. 
 
Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su 
aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés 
general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a 
causa de esta falsa vía de acceso a la vivienda. 
 
Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta del Gobierno 
y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso y en 
el Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
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Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
1. Què les persones del districte responsables de visualitzar  espais al districte on construir 

equipaments educatius es comprometin abans de finalitzar l’any 2019 de trobar aquest 

espai per la construcció d’un Institut a cavall entre els barris del  Besòs – Maresme i 

Provençals del Poblenou i a presentar aquest informe al proper govern del districte per 

tal d’efectuar les accions necessàries per aconseguir aquest nou equipament educatiu.  

2.  Que el govern del districte faci arribar al departament d’educació de la Generalitat la 

necessitat  que tenim al districte de construir més equipaments educatius, oferint la 

possibilitat de cessió dels espais municipals per fer-ho.  

3. Que el govern del districte, abans d’acabar el mandat, torni a recordar al govern de la 

Generalitat, la necessitat de construir escoles i instituts per acabar amb els barracots. 

 
 
 

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

c) Precs 
 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 

 
 Que el govern del Districte informi del número exacte d’habitatges de lloguer assequible 
destinats a la gent jove que en aquest mandat s’han incorporat a la Borsa d’Habitatge de 
Lloguer, i quants d’ells es troben situats al districte de Sant Martí. 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
 
 Que el Districte de Sant Martí demani al Consorci d’Educació que garanteixi 
l’acompanyament necessari a la comunitat educativa i, especialment, als Directors dels 
Centres, als efectes de donar-los tot el suport possible, recursos i l’assistència amb els 
aspectes jurídics, per tal de garantir el model d’immersió lingüística als nostres barris, 
districte i ciutat. 
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Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí, dugui a terme les accions suficients i necessàries 
per tal de garantir que la reforma del carrer Paraguai i el seu entorn es faci al mateix temps 
que s’està fent la reforma del carrer Pere IV. 
 
Presentat pel GMDPSC 
 
 Que se’ns informi dels punts negres detectats per la Guàrdia Urbana al Districte de Sant 
Martí on els ciclistes incompleixen la normativa que prohibeix circular per les voreres. 
 
Presentat pel GMDCS 
 
Que s'iniciï un diàleg de forma urgent amb les AMPA dels centres escolars del Districte, 
pares, direcció de centres escolars, Guàrdia Urbana i amb tots els membres de la taula de 
seguretat de Sant Martí, per intentar posar solucions als múltiples atracaments a menors en 
els voltants dels centres escolars i que se'ns informi per escrit a tots els membres del consell 
municipal de totes les actuacions que es duguin a terme per garantir la seguretat dels 
menors. 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Que el regidor del districte exerceixi les seves funcions i incrementi la seguretat en el 
districte, incrementant el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, i sol·liciti a la Generalitat 
major nombre d’efectius de Mossos. 
 
 
Presentat pel GMDPP 

 
Que el Regidor del districte realitzi  una campanya de millora dels parcs infantils de Sant 
Martí, que millori la neteja, manteniment dels equipaments, renovació de terra, o paviments 
juntament a una campanya d’informació anti incivisme.   
 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
Que el govern de Districte no doni cap mena de permís quan aquest partit d’extrema dreta 
(VOX) en faci petició oficial, seguint el mandat oficial que l’ajuntament de la ciutat ha 
acordat.  
 

d) Preguntes 
 

 
Presentada pel GMDERC 
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Quines accions té previstes el govern per minimitzar l’impacte de les obres al barri del Clot-
Camp de l’Arpa en especial per evitar l’ús excessiu i, no permès, dels vehicles privats pel 
carrer Rogent i el deteriorament i pel retorn de la circulació dels autobusos pel carrer 
Mallorca tal i com constava en el projecte d’obres? 
 
Presentada pel GMDPSC 
 

 
Quines obres esta previst dur a terme per part de l’Ajuntament durant aquest any 2019 al 
Parc del Clot? 
 
 
Presentada pel GMDCS 

 
Quin és l’objetiu i la mostra que s’utilitzarà per a realitzar l’estudi de Salut als Carrers per 
part de l’Agència de Salut Pública en l’àmbit de la superilla del Poblenou, així com el cost 
econòmic del mateix? 

 
 
Presentada pel GMDCUP 

 
Per què el districte de Sant Martí i/o l’ajuntament de Barcelona no donarà  beques a totes les 
famílies que es presentin dintre dels terminis oficials de la campanya d’activitats d’estiu, tot 
disminuint el pressupost de la campanya i les característiques de la mateixa? 

 
 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 

 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat pel Regidor del districte de Sant Martí 
en el Consell de Districte de 2 de març de 2016, amb el següent literal: 
 

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. 
 

Presentat pel GMDERC 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en el 
Consell de Districte de 27 de novembre de 2018, amb el següent literal, i es faciliti, si 
s’escau, còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte:  
 

Que el govern del Districte de Sant Martí, faciliti als grups representats en aquest Consell 
Plenari un informe sobre les polítiques de joventut i les accions dutes a terme durant 
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aquest mandat. Que aquest informe contingui les accions, el calendari i el pressupost 
dedicat, i que ens sigui presentat en el proper Consell Plenari del mes de març de 2019. 
 

 
E) Declaracions institucionals:  

 
Sobre el conflicte del Sàhara Occidental. 
Sobre el dia 8 de març, dia internacional de la dona treballadora. 

 

 
Barcelona, 27 de febrer de 2019 


