
 

 

 

Consell de Districte de Sant Martí – Ordre del dia 1 
 

Per indicació de la Il·lma. Sra. Marilén Barceló Verea, presidenta del Consell de Districte de 
Sant Martí, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte que tindrà lloc 
dijous 6 d’octubre de 2022 a les 17:30h a la Sala d’actes de la Seu del Districte a la 
Plaça Valentí Almirall, 1, amb el següent: 

ORDRE DEL DIA 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Acta de la sessió ordinària de 7 de juliol de 2022. 

B) Part informativa 

1) Despatx d’ofici 

− Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i 
abreujat), dels mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2022. 

− Donar compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí convocant la 60a 
edició dels Premis Sant Martí. 

2) Cartipàs 

3) Informe del regidor 

4) Informes del Govern  

C) Part decisòria/executiva 
 
a) Propostes d’acord:  

− INFORMAR la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de l'equipament 
destinat a residència d'estudiants per a l'ampliació de l'ús d’alberg de joventut 
Sancho d'Àvila/Zamora. 
 

− INFORMAR el Pla de millora urbana de la parcel·la del c/ Àvila, 66 de 
Barcelona. 
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− INFORMAR el PEU i modificació de l'element núm. 2976 del Pla especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona del nou 
equipament cultural situat al carrer Roc Boronat 99-115. 
 

− INFORMAR el PEU d’ordenació del subsòl per a la implantació d’una central de 
fred en l’àmbit del Parc del Poblenou comprès entre els carrers Carmen 
Amaya, Llacuna i Salvador Espriu.  
 

− INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació de la placeta de la Laminació 
per a l’espai ubicat entre els Carrers de Llull, Provençals, Selva de Mar i 
Ramon Turró. 
 

− INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació de la plaça de Lolita Torrentó i 
Prim, per a l’espai enjardinat entre els carrers Degà Bahí, Trinxat i Avinguda 
Meridiana. 
 

− INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació de la plaça de les Treballadores 
i els treballadors de Macosa, per a l’espai ubicat al Parc de Diagonal Mar 
davant de la Plaça Ramon Calsina i del carrers Ramon Turró i Selva de Mar. 
 

− INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació de la plaça Margarita Brender 
Rubira, per a l’espai Ubicat entre els Carrers Freser, Trinxant i Indústria. 
 

− INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació de la plaça de Carmen Balcells 
Segalà, per a l’espai ubicat entre els carrers Selva de Mar, Treball i Concili de 
Trento i la Plaça Angeleta Ferrer. 
 

− INFORMAR sobre el procediment d'adjudicació de 60 habitatges de la 
promoció de “Veneçuela”, inclosa dins de la convocatòria de 297 habitatges 
dotacionals amb serveis per a la gent gran ubicats a les promocions  de  
Casernes Sant Andreu edifici C, Porta Trinitat i Veneçuela, 96-106. (Exp. Núm. 
22CHB4). 
 
 

D) Part d’impuls i control 

1) Proposicions / declaracions de grup 

Presentada pel grup municipal de Barcelona En Comú 

Que el Consell Plenari de Sant Martí, degut a la magnitud i importància de les 
transformacions que suposen les obres de l’estació de la Sagrera, la modificació del 
Sector Prim i el Pla Cobega, i que afectaran tota la zona circumdant, també coneguda 
popularment com a Verneda Alta, voti a favor i aprovi amb el màxim consens possible 
els següents punts: 
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− Iniciar l’estudi, amb col·laboració amb la universitat, que permeti identificar els 
criteris per la regulació d’aquest espai en forma d’un pla director que previngui i 
estableixi els criteris de futures actuacions a la zona, amb la prioritat d’evitar 
processos de gentrificació i adequar aquestes actuacions amb criteris de mobilitat 
sostenible i adequació de l’espai públic a l’emergència climàtica. 
 

− Incloure en el estudi una fase participativa que ajudi a consensuar a nivell polític 
i veïnal aquests criteris. 
 

− Destinar la partida pressupostaria, necessària i convenient, del pressupost del 
districte per establir el conveni d’acord per l’execució d’aquest estudi amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 

− Culminar el procés amb un pla director de tota la zona de Verneda Alta. 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

Que el govern presenti al Consell plenari del districte de Sant Martí del mes de desembre 
un informe en què detalli: 

1- Les ubicacions i nombre de contenidors desplegats al districte de Sant Martí segons 
fraccions; 

2- Els criteris, entre els quals el d’accessibilitat, aplicats per escollir les ubicacions dels 
contenidors; 

3- Dades relatives al nombre de població usuària per cada ubicació; 

4- Nombre d’incidències i queixes (tot indicant-ne el tipus i el canal a través del qual 
s’han registrat en aquest primer període de sis mesos); 

5- Variació en les xifres de reciclatge i el volum de residus recollits de cada fracció des 
de la implementació de la nova contracta respecte del mateix període de l’any anterior. 

Presentada pel grup municipal de JxCat 

Que el Govern Municipal del Districte de Sant Martí informi en aquest Consell Plenari, del 
dia 06 d’Octubre del 2022, dels criteris en què es basa per organitzar el “manteniment” 
del Districte, amb quins períodes cíclics o de urgència ho porta a termini i quin 
pressupost anual destina a cada apartat. Al mateix temps sol·licitem que atengui les 
peticions i queixes dels veïns i vetlli per recuperar el nostre Districte de l’estat de 
degradació en què es troba en general i en alguns espais especialment. 
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Sol·licitem que se’ns proporcioni la informació de les dades per escrit durant el transcurs 
del Consell Plenari. 

Presentada pel grup municipal de CS 

lnstar al Gobierno del Distrito a crear de forma urgente dentro del marco del Consejo de 
Seguridad del Distrito una mesa especifica de trabajo formada por los vecinos, las 
distintas entidades afectadas, cuerpos de seguridad implicados y representantes de los 
distintos grupos municipales, que realice el seguimiento de las medidas implementadas 
en la zona conocida como Triángulo Golfo, desde el "Pla d'acció per una nit cívica i 
segura". 

Que dicha mesa se reúna con la frecuencia necesaria, a poder ser mensual, para que 
sea realmente una herramienta útil y que pueda proponer nuevas acciones con objetivos 
medibles, tanto al Consejo de Seguridad del Distrito como a la Taula Ciutadana per una 
nit cívica i segura. 

Presentada pel grup municipal de Valents 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

Que el Govern del Districte presenti, en el termini màxim d'un mes, un programa de 
mesures urgents i extraordinàries per a la seva aplicació durant totes les festes 
nadalenques en els Eixos Comercials del Districte que inclogui: 

− Neteja i aigualeig dels carrers. 
 

− Mes freqüència en la recollida de residus dels contenidors. 
 

− Arranjament i neteja de les zones verdes incloent els escocells. 
 

2) Precs 

Presentat pel grup municipal de JxCat 

Que el govern del Districte asseguri més presència policial de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona a l'espai públic per evitar la venda d'estupefaents i altres activitats incíviques, 
a més de realitzar un seguiment exhaustiu de les ocupacions conflictives i col·laborar 
amb la justícia per al seu desallotjament. 
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Presentat pel grup municipal de JxCat 

Que el govern del Districte atengui la demanda dels veïns i les veïnes del Parc i la 
Llacuna i requereixi a Adif invertir en millorar l’estat de les vies del tren que travessen el 
barri, amb la possibilitat d'incloure altres mesures de reducció del soroll com pantalles 
sonoreductores o altres mecanismes que ajudin al descans dels habitants de l’entorn. 

Presentat pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno de este Distrito realice de forma urgente las gestiones oportunas para 
que se repare el desperfecto que existe en la acera de la calle Llull 107, así como 
intensifique las labores de mantenimiento en general necesarias para la reparación de la 
gran cantidad de baldosas rotas y en mal estado que hay a lo largo de todas las aceras 
del Distrito ya que suponen un grave peligro para los viandantes. 

Presentat pel grup municipal de Valents 

Que el govern del districte informi de l’evolució de les places d’aparcament de cotxe i 
moto, per número i tipus que hi ha hagut i hi ha actualment al districte des de l’inici de 
legislatura al 2019 fins ara. 

3) Preguntes 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quines conclusions han resultat de la reunió tècnica i quines accions ha dut o durà a 
terme el govern de Sant Martí per tal de donar solució definitiva al problema que 
representa, la qualitat de vida i pel descans del veïnat, el soroll i l’aire calent que genera 
el sistema de ventilació i extracció del túnel de Glòries situat al carrer de la Llacuna amb 
Gran via? 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit a tots 
els grups de la resposta oral. 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quin és el pla de manteniment que s’està duent a terme als entorns escolars inclosos al 
programa “Protegim les Escoles”, actuacions, freqüència, pressupost que s’hi dedica i de 
qui depèn cada tipus d’actuació? 
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Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit a tots 
els grups de la resposta oral. 

Presentada pel grup municipal de CS 

¿Cuándo estará disponible la dotación presupuestaria oportuna para la reparación de los 
desperfectos de las puertas metálicas de los jardines Josep Maria Sostres y cual es la 
priorización de esta reparación en relación a otras situaciones de características similares 
que se dan a lo largo de los barrios del Distrito de Sant Marti? 

Presentada pel grup municipal de Valents 

En referència a les futures superàrees de joc previstes al c. d'Alfons el Magnànim (al 
parc del Poblenou), al parc de les Glòries i al passeig de Garcia Fària: 

Les noves àrees de joc tindran accés adaptat i seran totalment inclusives orientades a 
menors de diferents edats i amb diferents capacitats, tant físiques com intel·lectuals i on 
es fomenti el joc i l’experimentació sensorial, física i social en un mateix entorn de joc, 
sense diferències? 

 

Marta da Pena Gómez 
Secretària del Consell de Districte 
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