
 

 
 

 
 
 

 

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 regi dors.  

2) Qui desitgi intervenir ho ha de sol·l icitar 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. 

 

Per indicació de la Il·lma. Sra. Marilén Barceló Verea, Presidenta del Consell, em plau 
convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte de Sant Martí, que tindrà lloc el 
proper dia deu d’octubre 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 la sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2019, de constitució del Consell de 
Districte. 

 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 
Donar compte de les adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert 
simplificat i abreujat) i contractes menors, des del mes de febrer fins setembre de 2019. 
 
Donar compte del decret del Regidor del districte de Sant Martí, de 3 de juny de 2019, 
pel qual es convoca la 57ena edició dels Premis Sant Martí.  

 
 

Informe Regidor 
 
Informes del Govern: no hi ha assumptes a tractar 
 

 
 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 
1. INFORMAR sobre el Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de 

subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal. 
 

2. INFORMAR sobre el Pla de millora urbana del sector de planejament de Glòries, 
d’iniciativa municipal. 
 

3. INFORMAR sobre la modificació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels 
carrers Àlaba, Dr. Trueta, Àvila i Av. Icària en l’àmbit del PAU-3, d’iniciativa privada. 

 
 

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

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDBComú 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:  

 
Instar al Ajuntament de Barcelona a que iniciï les actuacions necessàries per dur a terme la 
creació d’un memorial en el Parc de la Canòpia de Glòries, posant el nom de Berta Cáceres 
a algun àrea o equipament del parc, amb la participació i seguiment del Consell de Dones 
del Districte de Sant Martí i les entitats que han impulsat la iniciativa.  
 
 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:  
 
Instar el Regidor del Districte de Sant Martí a que reclami a la tinència d’alcaldia 
d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, i la regidoria d’Economia i Pressupostos així 
com a l’Alcaldia, que en els propers pressupostos i plans d’inversió de l’ajuntament de 
Barcelona els projectes de ciutat no siguin ni imputats ni publicats com a pressupost 
d’inversió del districte de Sant Martí, com és el cas de les obres de la plaça de les Glòries 
actualment o en un futur podria ser la remodelació prevista al Port Olímpic; que la xifra que 
imputada i publicada sigui realment la que rebin els nostres barris, veïns i veïnes; fer arribar 
aquest acord, en el termini màxim de quinze dies, a totes les tinències d’alcaldia i a totes les 
presidències dels Grups Municipals del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:  
 
Instar a la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona a que un cop oberts els nous 
carrers que comportarà el Pla de Millora Urbana Conegut com a Pla Cobega (Comprés pels 
carrers Rambla de Guipúscoa, Ca  N’Oliva i el límit del terme municipal de Sant Adrià del 
Besòs), es doni el nom de José Garrido Gómez, bomber del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament de la Ciutat, al nou carrer que quedi més a prop del lloc on va perdre 
la vida en acte de servei el dia 8 de març de 2010. 
 
 
 
Presentada pel GMDJxCat 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:  
 
Que el govern de Sant Martí vetlli perquè es compleixin, sense més demora, els 
compromisos adquirits en les Conclusions de la "Comissió no permanent d’estudi que 
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analitzi exhaustivament els usos de la Zona Fòrum i proposi mesures extraordinàries i de 
suport a aquest espai de la Ciutat per sanejar la zona i reduir l'activitat festiva del recinte del 
Fòrum", aprovades amb data 26 d’abril del 2019 i elevades a Consell Plenari de Barcelona el 
dia 3 de Maig del 2019, i treballi en consens amb les entitats veïnals per resoldre els 
diversos problemes mediambientals que es concentren a la zona, per revisar el Pla d’usos 
del Fòrum, per aconseguir fer de la Zona Fòrum, un espai de convivència segur i cívic, 
perquè es constitueixi l'Observatori Ciutadà i siguin lliurats als veïns els informes de les dues 
auditories realitzades. 
 
 

 
Presentada pel GMDCs 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar a la Cinquena Tinència d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona perquè s’incloguin 
les següents consideracions en el Pla de Seguretat: 
 

- lmplementar un pla intensiu en els barris de Sant Martí de Provençals, el Parc i 
Llacuna, en el Besós i Maresme i Verneda i La Pau per fer complir les ordenances 
municipals. 

- Augmentar el patrullatge a peu i de càmeres de videovigilància, especialment en la 
zona de Ca n'Oliva i C/Santander. 

- Pla urgent d’actuació davant l’ocupació il·legal en los barris de La Verneda y la Pau, 
en el Besòs i Maresme, i reforç dels serveis d’assessoria als veïns.  

- Pla d’actuació urgent davant el tràfic de drogues i narcopisos, sobretot en el Besòs i 
Maresme, acompanyat amb programes de prevenció, detecció e intervenció davant 
el consum de drogues. 

- Campanyes de conscienciació sobre civisme, neteja i descans dels veïns, amb 
especial atenció a les zones de Vila Olímpica, Diagonal Mar, el Parc i la Llacuna, 
Provençals del Poblenou i Poblenou. 

- Programes específiques per a l’eradicació de la venda de menjar i alcohol il·legals a 
les zones del Port Olímpic i Passeig Marítim. 

 
 

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

c) Precs 
 
 
Presentat pel GMDJxCat 
 
Que el govern del districte de Sant Martí presenti, en una sessió oberta al públic, el seu 
avantprojecte per al Port Olímpic. i que convoqui una comissió de treball amb els interessats 
(associacions de veïns, representants del sector de la restauració, entitats esportives i grups 
municipals) per prendre una decisió conjunta sobre la seva remodelació i nous usos.  
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Presentat pel GMDJxCat 
 
Que el districte de Sant Martí disposi de la presència suficient d'agents de la Guàrdia Urbana 
propis de districte al torn de nit i no pas d'una presència compartida amb el districte de Ciutat 
Vella, com ha succeït fins ara. 
 
 
Presentat pel GMDCS 
 
Que el Districte de Sant Martí adquireixi el compromís de garantir més seguretat, neteja i 
manteniment en les zones públiques del districte. 
 
 
 

d) Preguntes 
 

 
Presentada pel GMDERC 
 
Quines accions i quin calendari té previst el govern per a dur a terme un millor manteniment 
dels laterals de la Gran Via i quan té previst convocar la comissió de seguiment? Sol·licitem 
que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral. 
 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Quines són les dades resultants des de la instal·lació del sonòmetre ubicat al carrer 
Independència amb Consell de Cent fins el 30 de setembre de 2019?  Sol·licitem que en el 
transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral.  
 
 
Presentada pel GMDCS 

 
Perquè els veïns hauran de pagar la tanca del parc públic ubicat entre els carrers de 
Zamora, Sancho de Àvila, Pamplona i Tànger, quan es tracta d’un espai públic?  
 
 
Presentada pel GMDBxCanvi 
 
Quines accions té previstes el govern amb l’objectiu de millorar la seguretat, quan 
s’implementaran i quan esperen tenir revertida aques ta situació? Sol·licitem que en el 
transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral.  
 
 
Presentada pel GMDBxCanvi 
 
Quan començaran les obres de rehabilitació i millora del pont de Santander? Sol·licitem que 
en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral.  
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e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup: no hi ha assumptes a tractar. 
 
E) Declaracions institucionals:  

 
Sobre l’aturada del projecte de llei autonòmica de contractes de serveis a les persones. 
 
Sobre el xoc climàtic. 

 
 
Barcelona, 3 d’octubre de 2019 
 

 
 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell 
 


