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 vint-i-set de novembre 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.

B) Part informativa:
Despatx d’ofici:
Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat)
i contractes menors, des del mes d’octubre fins al mes de novembre de 2018.
Donar compte dels guanyadors i guanyadores dels Premis i Medalles Sant Martí,
56ena edició.
Informe Regidor
Informes del Govern
-

Sobre l’habitatge al districte de Sant Martí.

C) Part decisòria/executiva :

a)

Propostes d’acord:
1.

INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l'edifici
industrial consolidat situat al carrer Pere IV, núm. 98, districte d’actuació 22@,
d’iniciativa privada.

2.

INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers
Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV, d’iniciativa privada.

3.

INFORMAR sobre el Pla Especial Integral per a la implantació d'ús hoteler i
viver d'empreses al carrer Cristóbal de Moura 49, de Barcelona, d’iniciativa
privada.

4.

INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers
Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar, districte d’actuació 22@,
d’iniciativa privada.

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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5.

INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana per a la rehabilitació de l'edifici
industrial situat al carrer Ramon Turró, 133, de Barcelona, d’iniciativa privada.

6.

INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de
l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat de Granada 108-116, de Barcelona,
d’iniciativa privada.

7.

INFORMAR el procés d’adjudicació de 68 habitatges de protecció oficial de
cessió en règim de dret de superfície, ubicats a la promoció Sancho de Àvila-II,
situada a la plaça Dolors Piera, 6/carrer Isabel Vila, 2 de Barcelona.

8.

APROVAR la proposta de modificació de les bases dels Premis Sant Martí, i
ELEVAR-LA a l’Alcaldia per a la seva aprovació.

9.

PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus públics
per l’any 2019 de les instal·lacions esportives i culturals del districte.

b) Proposicions: no hi ha cap proposició.
D) Part d’impuls i control.

a) Proposicions / declaracions de grup
Presentada pel GMDBComú
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.

Presentada pel GMDDemòcrata
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Que l’Ajuntament de Barcelona reclami a la Generalitat de Catalunya el trasllat del Centre
Penitenciari de Dones ubicat al carrer Doctor Trueta i que, ja des d’ara, el Districte de Sant
Martí obri un procés participatiu que, amb la implicació de veïns, entitats i partits polítics,
defineixi els futurs usos i necessitats d’aquest futur espai per la ciutat i el barri.

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.
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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
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Presentada pel GMDERC
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a tornar a posar l’agenda del districte i a
planificar el calendari d’inversions del 2019 les obres previstes al carrer Pallars, entre Marina
i Joan d’Àustria, per tal de donar solucions d’accessibilitat i seguretat als vianants que hi
transiten, així com assegurar la continuïtat de les voreres als trams anteriors i següents del
carrer Pallars.

Presentada pel GMDPSC
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del Districte a presentar, abans de la finalització del present mandat, als
Grups Municipals representats en aquest Consell Municipal i a la Comissió de Seguiment de
la Gran Via un Pla Integral de Manteniment de la Gran Via de les Corts Catalanes que
comprengui des del carrer de Bilbao al carrer d’Extremadura.

Presentada pel GMDCs
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instamos a la creación de una mesa de trabajo específica y con convocatorias regulares
sobre rehabilitación de viviendas con aluminosis del distrito Sant Martí, que esta mesa esté
compuesta de todos los miembros de éste consejo, de todos los afectados y de forma
especial los del polígono de vivienda de especial interés que foman parte del grupo de
convenios particulares de rehabilitación.por la aluminosis.
Que esta mesa tenga como finalidad de tratar cada caso teniendo en cuenta la urgencia y
peligrosidad para los afectados, siendo participativa efectiva y resolutoria, elevando, si es el
caso, las conclusiones a los órganos competentes en materia de rehabilitación por
aluminosis.
S’ha proposat el següent text transaccionat:
1-Instar al Regidor del Distrito a la creación de una Mesa de Trabajo que tenga como
finalidad abordar la rehabilitación de viviendas con daños estructurales, tales como la
aluminosis.
2-Esta mesa que deberá reunirse de forma periódica y estará formada por el Gobierno
del Distrito, los grupos municipales representados en este Consejo Municipal, técnicos
municipales de las áreas implicadas en la rehabilitación de viviendas, así como aquellos
otros que se considere adecuado, las Asociaciones de vecinos y vecinas de las zonas
afectadas, vecinos y vecinas afectados.
NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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3-Que esta mesa tenga en cuenta tratar aquellos casos más urgentes y que presenten
más peligrosidad.
Presentada pel GMDPP
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
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.

Presentada pel GMDCUP
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
1. Que el govern del districte, abans del següent plenari al mes de Març del 2019, ens faci
arribar per escrit a tots els grups polítics l’estudi realitzat per l’ajuntament entorn als
edificis i immobles en propietat de fons voltor dintre del nostre districte de Sant Martí,
desglossats per cada barri.
2.

Que el govern del districte, abans del següent plenari al mes de Març del 2019, ens faci
arribar per escrit a tots els grups polítics l’estudi realitzat per l’ajuntament de Barcelona
entorn als pisos buits que tenim al districte, desglossats per cada barri.

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

c) Precs

Presentat pel GMDDemòcrata
Que el govern d’aquest Districte de Sant Martí compleixi els seus compromisos adquirits
davant del Consell Plenari del passat mes 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.

Presentat pel GMDDemòcrata
Que el govern del districte ampliï l’atenció de la guàrdia urbana en l’entorn del Fòrum, amb
més personal i presència en els seus carrers, sol·licitant al mateix temps més servei per part
dels Mossos d’Esquadra, amb finalitat de combatre aquesta inseguretat permanent al barri.
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Presentat pel GMDERC
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 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.

Presentat pel GMDERC
Que el govern del Districte de Sant Martí, atès el perills que representa pels nens i nenes
que hi juguen, dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal de revisar i arreglar
els jocs infantils que es troben al parc de Poblenou (final de la Rambla de Poblenou).

Presentat pel GMDCS
Instamos al gobierno municipal del distrito de Sant Marti a que 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.

Presentat pel GMDPP
Siendo la Vila Olímpica de Sant Martín el referente de los Juegos Olímpicos, instamos al
Regidor del distrito para solicitar que el distrito de Sant Martí acoja una calle con el nombre
de Montserrat Caballé.

Presentat pel GMDPP
Instar a este gobierno para que realice un plan específico para dignificar el solar de al lado
de la Escola Auditori, y encargar a las brigadas de limpieza, los agentes sociales y la
Guardia Urbana, para garantizar limpieza del solar, y atención a las personas que utilizan
este solar para vivienda o para el consumo de estupefacientes.

Presentat pel GMDCUP
Que el govern de 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.
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d) Preguntes
Presentada pel GMDPSC
Quin es el calendari previst d’obres de reforma i millora del casal de gent gran Verneda Alta?

Presentada pel GMDPSC
Quines mesures de control com ara inspecció, seguretat, mobilitat, etc. s’estan duent a
terme des del Districte pel bon funcionament del mercat setmanal a l’aire lliure de Sant Martí
de Provençals?

Presentada pel GMDCS
¿Que medidas tienen previstas el gobierno municipal aplicar para evitar la caída de árboles
en las calles Fluvià con Concili de Trento y en otros puntos del distrito.

Presentada pel GMDCUP
Per què el districte no va facilitar taules i cadires pel dinar solidari pels presos i les preses
polítiques del dissabte 3 de Novembre al voltants del mercat del Clot dintre dels actes de la
Festa Major del Clot Camp de l’Arpa?
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 aprovada en el
Consell de Districte del dia 4 de juliol de 2018, amb el següent literal:
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.

Presentat pel GMDPSC:
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup aprovada en el
Consell de Districte del dia 4 de juliol de 2018 amb el següent literal, i es faciliti, si s’escau,
còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte:
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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.

Presentat pel GMDCUP:
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup aprovada en el
Consell de Districte del dia 7 de març de 2018, amb el següent literal:
La realització de un Pla d’usos pel Clot-Camp de l’Arpa, ja sigui en un general de
Districte o un específic del barri, que asseguri:
- Més restriccions pel que fa als usos i les activitats per tal d’aturar la proliferació de
establiments de concurrència pública. Cal evitar que la divisió en múltiples epígrafs i
subepígrafs de les activitats de bar, restauració i establiments amb degustació segueixi
facilitant la seva proliferació en alguns sectors al no haver suficients i eficaces
limitacions globals, de superfícies per zones, de no contigüitat amb els habitatges, etc.
- Que hi hagi especial atenció a l’àmbit dels carrers Rogent, Sèquia Comtal, plaça del
mercat i carrer del Clot per ser, ara per ara, els carrers més delicats.
- Que els termes del Pla d’usos es treballi amb les associacions veïnals.
- Que estigui en aplicació a octubre de 2018.
E) Declaracions institucionals:
Sobre la commemoració del 25 de novembre, dia contra la violència masclista.

Barcelona, 21 de novembre de 2018
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