
 
 
 
 
 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Direcció de Serveis Generals 
Districte de Sant Martí 
 
Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
93 291 60 28 

 

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. 

 

Per indicació de l’Il·lm. Sr. President del Consell del Districte de Sant Martí, em plau 
convocar-vos a la sessió ordinària del Consell Plenari, que tindrà lloc el proper dia dos de 
març de dos mil setze, 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. 
 

Actes de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2015, i de la sessió extraordinària 
del dia 15 de febrer de 2016. 

 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici: 
 
- Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de 

desembre de 2015 a febrer de 2016. 
 
Cartipàs:  
 
- Decret del regidor del Districte de Sant Martí de 21 de gener de 2016, pel que es 

modifica el règim de dedicació de dos consellers. 
 

- Modificació del Cartipàs del districte per incorporar els canvis proposats pel Grup 
Municipal de Districte del Partit Popular pel que fa a l’assistència dels seus consellers 
als consells de barri de Sant Martí, i la nova Vicepresidència del Consell de Barri del 
Besòs - Maresme. 

 
Informe Regidor 
 
Informe del Govern sobre l’ordenació singular de la Rambla del Poblenou. 

 
Informe  del Govern Eix Besòs: barris Verneda- ViaTrajana i Maresme-Besòs. 
 
 

C) Part decisòria/executiva : 
 
 

a) Propostes d’acord:  
 
 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial 
dels clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 
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2. APROVAR la creació del Consell Sectorial de Cultura, Memòria Històrica i Patrimoni 
Industrial del districte de Sant Martí, i DETERMINAR la seva composició d’acord amb 
el document que s’annexa. 

 
b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 

 
c) Part de control: precs, preguntes i declaracions de grup. 

 
 
D) Part d’impuls i control. 
 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
 
Presentada pel GMDCIU: 
 
Instar al Govern Municipal perquè la regulació que resta pendent fer-se de la Rambla del 
Poblenou com a espai singular en el marc de la normativa de ciutat sobre vetlladors, es faci 
mitjançant el consens, el diàleg i recollint un previ acord a impulsat des del Districte entre 
veïns i restauradors.  

 
 
Presentada pel GMDERC: 
 
 
Instar el Regidor del Districte per tal que es programin i duguin a terme les obres 
necessàries i suficients per tal d’adaptar la plaça de la Infància, en un termini màxim de sis 
mesos, per a que els vehicles dels serveis públics com ara bombers, ambulàncies, vehicles 
adaptats per a discapacitats i d’altres, puguin accedir a la plaça, maniobrar i sortir, per a 
garantir així la seguretat dels veïns i veïnes. En aquest procés d’adaptació de la plaça 
caldria també facilitar l’accessibilitat per la seva entrada del carrer Bac de Roda. 
 
 
Presentada pel GMDPSC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al Regidor del Districte a treballar de forma conjunta amb La Farinera Ateneu del Clot 
amb la finalitat de cercar una solució definitiva als problemes de provisionalitat d’espai que 
actualment pateix l’entitat per tal que aquesta pugui continuar la seva tasca cultural al barri 
del Clot evitant així el risc d’una possible desaparició. Que d’aquestes gestions el Regidor 
del Districte informe en aquest Consell Plenari a traves del informe que presenta en el 
mateix.  
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Presentada pel GMDC’s 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 
Que parte del dinero destinado a obras y servicios del mantenimiento del espacio urbano 
que se distribuye entre los distintos barrios para atender a determinadas necesidades o 
resolución de problemas, se aplique sin más demora en esta parte de la  Vía Trajana. 
Sabemos que el Ayuntamiento tiene un plan de acción para esta parte del distrito, por ello 
sería bueno que se hagan las gestiones y obras necesarias para remodelar éste puente, y 
que deje de ser un grave problema, y se haga una vía más segura para todos. 
 
 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al grupo de Gobierno a crear  un parque de vivienda de alquiler social en el distrito de 
Sant Marti que amplíen este parque de viviendas al menos al 50% en el distrito, del total de 
las  2.496 el 23,7%  viviendas de alquiler de Barcelona de los  10.522 pisos públicos de 
Barcelona.  
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que els projectes de rehabilitacions urbanístiques del districte siguin transversals 
incorporant l’eix de recuperació de memòria històrica, entesos ambdós aspectes com la 
recuperació integral del patrimoni. Recuperant-ne, no només el continent, sinó també el 
contingut. Donant una especial importància a la memòria de les classes treballadores i a la 
memòria històrica de les dones. 
 
 

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

c) Precs 
 
 
Presentat pel GMDCIU 
 
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. 
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Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern municipal del districte adopti les mesures necessàries i suficients per a evitar 
un major deteriorament de la xemeneia de Can Ricart, i que es comprometi a la seva 
restauració tan aviat com sigui possible. 

 
Presentat pel GMDPSC 
 
Que s’augmenti la freqüència de temps pels vianants dels semàfors existents a l’alçada del 
numero 32 de l’Avinguda Diagonal (Josep Pla-Llull-Diagonal)  
 
Presentat pel GMDPSC 
 
Que es convoqui la Taula de Seguretat del Districte en el termini de temps mes curt possible 
per tal de donar compliment als acords establerts.  
 
 
Presentat pel GMDC’S 
 
Que el Ayuntamiento haga caso a la petición del Comedor Social Gregal, que ya han 
manifestado reiteradamente,  y se lleve a   cabo esa iniciativa, y busquen algún local, o 
alguna otra solución, y los medios  para cubrir éstas necesidades y que consten en las 
partidas presupuestarías y se den las ayudas necesarias. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Que el ayuntamiento del distrito atienda las peticiones de remodelación y  mejora  de la 
plaza de la Infancia,  que está proponiendo  la asociación de vecinos y la plataforma de 
vecinos de plaza de la infancia, e informe de los calendarios de la actuación e inversión 
previstas, una vez defina dicha actuación.  
 
 
Presentat pel GMDCUP 

 
Que s’investigui fins al final per esbrinar com i perquè l’immoble on estava ubicada la Flor de 
Maig ha estat durant anys en aquesta situació de perill estructural amb els riscos que ha 
comportat per a les nostres veïnes, sense cap tipus de coneixement per part de 
l’administració pública i es demanin responsabilitats. 
 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
Que el govern es comprometi a desenvolupar una plaça i parc a les Glòries essencialment 
per a les veïnes comptant amb la seva participació i per tant, evitant els projectes i activitats 
que puguin contribuir a la seva massificació turística, a la de la ciutat i a la dels barris. 
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d) Preguntes 
 

 
Presentada pel GMDCIU 
 
Quin és el capteniment del Govern en referència a l’ordenació urbanística de la Plaça de 
les Glòries Catalanes i el seu entorn?  
 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Quina és la situació del procés d’adquisició d’ambdós edificis, l’església de Sant Bernat 
Calbó i l’escola Pere Calafell i si, en el cas d’adquisició, s’ha obert o s’obrirà algun procés 
encaminat a consensuar amb els veïns i veïnes l’ús final d’aquests espais? 
 
 
Presentada pel GMDC’s 

 
El Govern Municipal ja ha pres les mesures i/o està fent les gestions adients per solucionar 
el problema detectat a la Ludoteca Maria Gràcia Pont, en Rambla del Poblenou, 77-99, i en 
el cas que així sigui, se’ns expliquin quines són. 

 
 

Presentada pel GMDPPC 
 

Tras  nueve meses de gestión municipal de Barcelona En Comú no conocemos las 
prioridades de actuación  ¿Cuáles son las prioridades de inversión y sus calendarios de 
actuación junto con la inversión prevista para los barrios de La Verneda, La Palmera, La 
Pau y Trajana?  

 
 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 

Presentat pel GMDERC 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al Consell Plenari del dia 1 de 
desembre del 2015 amb el següent contingut: 
 

Que el govern municipal del districte adopti les mesures necessàries i suficients per a 
facilitar i garantir la pràctica dels esports minoritaris a Sant Martí. 

 

Presentat pel GMDPPC 
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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 la seva sessió del dia 8 d’octubre de 2015 amb el següent 
contingut: 

Solicitar a los organismos implicados, como Institut municipal de mercados y 
Barcelona de Serveis Municipals (BSM), ambos dependientes de la administración 
municipal, a promover una solución de consenso que conjugue la promoción del 
mercado de Sant Martí, mediante bonificación del tiempo de estacionamiento de los 
clientes del mercado  y los vecinos de la zona,  para  incorporar políticas de 
promoción comercial de un  nuevo modelo de mercado del siglo XXI con la  
adaptación de los mercados a su entorno. 

 
Presentat pel GMDCUP 
 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup que el Consell Plenari 
del Districte va aprovar en la seva sessió del dia 1 de desembre de 2015 amb el següent 
contingut, i es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte: 
 

Aprovar un 'Paquet de mesures pel barri del Besòs-Maresme' per a la seva rehabilitació i 
dinamització social i urbanística en el qual es comprengui:   

 
1. L’ampliació del menjador social Gregal.  
2. Assegurar el servei de menjador a les escoles i als instituts, inclosos els nens que 

no cursen classes a la tarda. 
3.  L'obertura d'un casal de joves.  
4.  La rehabilitació urbanística del solar buit de Pere Moragues.  
5. L'habilitació d'espais que milloren les condicions de vida per persones sense 

sostre; que incloguin més serveis que el menjar. 
6. Dinamització social de les illes compreses entre Cristòfol de Moura, Alfons el 

Magnànim i Ramón Llull. 
 
E) Declaracions institucionals:  

 
En commemoració de les víctimes del terrorisme. 
Sobre la desmilitarització de l’educació. 
Sobre el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones 
 

 
Barcelona, 24 de febrer de 2016 
 
 
 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell 

 


