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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 5 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 

MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, CELEBRADA EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 

2018 

 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

Acta de les sessions celebrades el dia 4 de juliol de 2018, ordinària, i 6 de setembre de 
2018, extraordinària. 

 
 S’aprova per unanimitat. 
 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici: 
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, des del mes de juliol fins al mes de setembre de 2018. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 

Informe Regidor 
 
El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 

 
 
Informes del Govern 
 
Sobre el Centre de producció artística i cultural Palo Alto. Nova etapa 2019-2033”. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 

Sobre l’estat d’execució de les inversions en el districte de Sant Martí. 
 

El Consell Plenari RESTA ASSABENTAT. 
 
 
C) Part decisòria/executiva : 

 
a) Propostes d’acord:  

 
INFORMAR FAVORABLEMENT l’assignació de la denominació de Jardins de 
Dolors Canals i Farriols a l’espai enjardinat entre els carrers Cristòbal de Moura, 
Pere Moragues, Palermo i Marsala. 

S’aprova, per unanimitat. 
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D) Part d’impuls i control. 
 
 
a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDDemòcrata: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 
Que el Districte de Sant Martí impulsi la planificació d’instal·lacions esportives amb 
coordinació  amb l’IBE i la resta de districtes, per tal de donar cobertura a la pràctica de 
tots els esports i   també els emergents. 
                      
Que es faci especialment atenció a esports com el Futbol americà, el Rugbi, el Handbol, 
l’Hoquei (en les seves diverses modalitats) i el Beisbol /Softbol, estudiant la possibilitat 
d’usos temporals de solars que no tenen una previsió de desenvolupament a mig termini, 
així com d’una instal·lació específica. 
 
Que es tregui una línia d’ajudes i subvencions específica per les entitats dels citats 
esports, que en permeti la seva existència. 
 
Que a través de la televisió i la ràdio municipal es faci difusió de tots els esports, també 
els emergents, així com retransmissions esportives. 
 

S’aprova per unanimitat, amb el següent text transaccionat:  
 

Que el Districte de Sant Martí impulsi la planificació d’instal·lacions esportives amb 
coordinació  amb l’IBE i la resta de districtes, per tal de donar cobertura a la 
pràctica de tots els esports i   també els emergents. 
                      
Que es faci especialment atenció a esports com el Futbol americà, el Rugbi, el 
Handbol, l’Hoquei (en les seves diverses modalitats) i el Beisbol /Softbol, estudiant 
la possibilitat d’usos temporals de solars que no tenen una previsió de 
desenvolupament a mig termini, així com d’una instal·lació específica. 
 
Que es tregui una línia d’ajudes i subvencions específica per les entitats dels citats 
esports, que en permeti la seva existència. 
 
Que a través de la televisió i la ràdio municipal es faci difusió de tots els esports, 
també els emergents, així com retransmissions esportives. 

 
Que es tingui una concepció de polítiques de gènere i que es contemplin 
mesures d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. 

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

Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que, tot i haver reiterat en la passada 
audiència pública del districte, la voluntat del govern de suprimir la línia de bus 192, aturi 
de forma immediata la retirada d’aquesta línia i, al mateix temps, obri el diàleg amb totes 
les parts afectades amb l’objectiu d’arribar a un acord satisfactori per a  tothom. 

 
S’aprova per unanimitat.  

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

 
Instar al Regidor del Districte a: 
  
1. Lliurar als grups municipals aquí representats, abans de 7 dies, un informe per escrit 
relatiu a l’estat de la seguretat a Sant Martí durant els anys 2017 i 2018, en el que constin 
entre d’altres indicadors: fets delictius, nombre de denuncies presentades, actes 
d’incivisme i els relatius a la convivència així com les mesures de prevenció portades a 
terme.  
 
2. Reforçar els equips de Policia de Barri per tal de treballar la seguretat des de la 
prevenció.  
 
3. Convocar amb posterioritat la mesa de seguretat del Districte per tal de donar a 
conèixer a les entitats que forment parta de la mateixa, les dades de l’informe lliurat als 
grups municipals.  

 
S’aprova amb el vot a favor del GMDBComú, GMDDemòcrata, GMDERC, 
GMDPSC, GMDCS i GMDPP, i el vot en contra de GMDCUP. 

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

Instar al Govern del Districte Sant Martí a convocar de manera immediata la taula de 
seguretat del districte davant l’augment de l’índex de criminalitat amb l’objectiu d’aplicar 
mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana en l'espai públic i reduir l’índex 
de criminalitat. 

 
S’aprova amb el vot a favor del GMDDemòcrata, GMDPSC, GMDCS i GMDPP, 
l’abstenció del GMDERC, i el vot en contra de GMDBComú i GMDCUP. 

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

Que el gobierno municipal presente el debate en los Consells de barri de la nueva 
Ordenanza de Circulación que impedirá que las bicicletas puedan circular por las aceres, 
abriendo el debate de: circulación con casco, llevar una calca o identificación a modo de 
matrícula, tener un seguro obligatorio para que la bicicleta no sea el único vehículo que 
circula por la calzada sin esa obligación, explicar los posibles riesgos y consecuencias de 
circular por la calzada, mediante una campaña informativa, “debido a que la 
vulnerabilidad del ciclista y los riesgos son mayores al circular por la calzada”. Debatir 
sobre la seguridad y prevención de accidentes en  los carriles bici, redefinir diseños de 
los trazados, tras las continuas quejas de vecinos y usuarios de los carriles bici que 
plantean cambios en estos trazados. 

 
S’aprova amb el vot a favor del GMDDemòcrata, GMDPSC, GMDCS i GMDPP, 
l’abstenció del GMDERC, i el vot en contra de GMDBComú, i GMDCUP.  

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

Adoptar les següents propostes que fomentin la millor convivència entre les veïnes del 
districte:  

 Ampliar la quantitat de treballadores socials, educadores socials, mediadores,  
educadores de carrer...,  per tal de millorar la convivència als espais públics del 
nostre districte. 

 Comprometre’s a utilitzar aquests serveis públics, professionals de l’educació social, 
per atendre tots els possibles casos de manca de convivència dels que les veïnes 
del districte en fan demanda.  

 Millorar les condicions laborals d’aquestes treballadores, internalitzant els serveis 
que encara no siguin públics i rebaixant les ràtios de casos que atén cada 
professional. 

 
S’aprova, amb el vot a favor del GMDERC, GMDPSC, GMDPP i GMDCUP, i 
l’abstenció del GMDBComú, GMDDEMÒCRATA i GMDCS. 

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

 
c) Precs 
 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
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Que el Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de Barcelona es replantegin la supressió de la 
línia 192, mantenint el seu actual servei pels veïns i veïnes. 
 

Es rebutja. 
 

 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí insti a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins a que 
de forma conjunta amb els veïns i veïnes es revisi el parc de Diagonal Mar, en especial la 
part del llac, amb l’objectiu de detectar tot allò que està deteriorat (bancs, camins, fustes, 
llac etc..) i es duguin a terme les accions suficients i necessàries per arreglar-ho. 
 
 

S’accepta. 
 
 
Presentat pel GMDCS 
 
Instamos al Gobierno del Distrito de Sant Martí que en un plazo máximo de tres meses, se 
cree una mesa de trabajo formada por los miembros del consell plenari, técnicos y vecinos 
para consensuar el anteproyecto de mejora de la conectividad entre el final de la Rambla 
Prim, la avenida Diagonal y el Fórum. 

 
Es rebutja. 

 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Instar a este gobierno para que realice un plan específico para garantizar la seguridad 
física de las personas y la convivencia ante tanto incivismo, preservar los bienes públicos 
como privados del vecindario, establecer un debate de seguridad ciudadana en los Consell 
de barrio e informar de los datos de las faltas, delitos, estadística de vandalismo así como 
del gasto que este produce  y publicar las conclusiones.  
 

S’accepta. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Instar a este gobierno para que realice un plan especifico para facilitar aparcamiento 
suficiente para las motos en la calle Maresme y sus travesías y no tengan que estacionar 
en las aceras. 
 

Es rebutja. 
 
Presentat pel GMDCUP 
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Que el govern de Districte exerceixi el dret de fer una permuta d’alçades amb l’edifici situat 
a Can Ricart, darrera del casal de joves, possibilitant que no es construeixi més de 4 
plantes. 
 

Es rebutja. 
 
 

d) Preguntes 
 

Presentada pel GMDDemòcrata 
 
Quines mesures de reactivació econòmica incloses al Pla de Barris han sigut executades, 
quin ha sigut el seu cost i quins han sigut els seus resultats? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Quines accions té previst dur a terme el govern del districte per donar resposta als veïns i 
veïnes davant l’augment d’inseguretat i incivisme als barris del nostre districte? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentada pel GMDPSC 

 
Quin es el capteniment del Regidor del Districte en relació a la supressió de la línia de 
BUS 192? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentada pel GMDPSC 

 
Qui adjudica i en quins criteris els espais per dur a terme les activitats dels diferents grups 
al Casal de Gent Gran de Can Saladrigas? 
 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentada pel GMDCS 

 
¿Cuando tienen previsto aumentar el mantenimiento y empezar la remodelación de la 
plaza de la Palmera así como informar a los grupos municipales y vecinos? 
 

La resposta constarà en acta. 
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Presentada pel GMDCUP 
 

Què pensa fer el govern per aturar la construcció d’un hotel de luxe al barri de 
Provençals del Poblenou (carrer Cristòbal de Moura)? 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
 

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 1 de març de 2017, amb el següent literal: 
 

Obrir un procés participatiu amb els veïns i agents implicats del barri del Front Marítim 
als efectes d’elaborar un informe i conclusions que, amb l’alliberament que 
s’esdevindrà el 2018 de l’espai fabril del Palo Alto, fixi quines són les demandes del 
barri i els nous usos i configuració que es vol donar a partir del 2018 a aquest espai 
municipal. 

 

La resposta constarà en acta. 

 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que s’informi de l’estat en que es troba la proposició / declaració de grup aprovada en el 
Consell de Districte de 7 de març de 2018, amb el següent literal: 
 

Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que, en un període no superior a sis 
mesos, realitzi un estudi sobre les places d’aparcament lliure existents al districte i el 
presenti en aquest consell plenari. Aquest estudi ha d’anar acompanyat d’una 
proposta de transformació de places lliures d’aparcament en àrea verda, allà on es 
detecti una carència per tal de reduir l’afluència de cotxes de fora del districte al nostre 
districte, de promoure l’ús del transport públic i de que les places d’aparcament 
existents siguin pels veïns i veïnes. 

 
 

La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentat pel GMDPSC: 
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Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup que el Consell 
Plenari del Districte va aprovar en el Consell de Districte de 3 de maig de 2018 amb el 
següent contingut i es faciliti, si s’escau, còpia per escrit de les actuacions que s’hagin 
realitzat al respecte:  
 

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 
formar-ne 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.  
 
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.  

 
La resposta constarà en acta. 

 
 
E) Declaracions institucionals:  

 
Sobre la commemoració de l’1 d’octubre. 

 
 
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí  acorda, amb el recolzament dels 
GMDBComú, GMDDemòcrata; GMDERC i GMDCUP: 
 
 
Primer. Reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que hi van participar activament per poder donar veu 
al poble de Catalunya en relació al seu futur polític. 
 
Segon. Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les 
forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar. 
 
Tercer. Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de les 
persones exiliades. 
 
Quart. Defensar de forma clara la magnífica i incansable feina dels i les docents, que fan 
del model d’escola catalana un model d’èxit i una eina cohesionadora i 
d’apoderament. 
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Cinquè. Donar suport a les persones encausades i perseguides pel seu exercici del dret 
fonamental a la llibertat d’expressió de manera legítima i crítica amb el règim del 78. 
 
Sisè. Reafirmar el rebuig de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, així com defensar el 
dret d’autodeterminació dels i les catalanes. 
 
Setè. Comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament, a les entitats 
municipalistes, a l’alcaldessa i a la Comissió de Govern de la ciutat de Barcelona. 
 

 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell   

Barcelona, 11 d’octubre de 2018 

 


