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Presentació
Benvolguts i benvolgudes,

Ens plau presentar-vos la Memòria del Districte de Sant Martí 2007, on trobareu informació en format

resum de les diferents tasques i iniciatives desenvolupades a nivell tècnic durant aquest any des de la

Secretaria Tecnicojurídica, des del Departament de Comunicació i Qualitat dels Serveis, des de la Secre-

taria de Prevenció i Seguretat, des del Departament d’Administració, des de la Divisió de Serveis Perso-

nals, des de la Direcció de Serveis Tècnics i des de la Unitat Territorial 10 de la Guàrdia Urbana de

Barcelona. 

Una Memòria que, any rere any, ens marquem com a objectiu que sigui una eina per ajudar-vos a conèixer

una mica millor l’esforç, la dedicació i les tasques de les persones que treballen adscrites als diferents

departaments i per apropar-vos a una feina constant i permanent de servei a la societat. Treballadors i tre-

balladores municipals a qui, de manera conjunta amb l’equip de govern, els consellers i conselleres del

Consell del Districte i els membres dels diferents àmbits de participació, volem agrair la professionalitat i

dedicació demostrada i animar-los a continuar en aquesta tasca de servei públic.

És una tasca que cal destacar encara més durant aquest any 2007, en què ha finalitzat una legislatura i se

n’ha iniciat una altra. Per tant, un any per acabar d’executar els compromisos adquirits a principis del

mandat passat mitjançant el Pla d’Actuació del Districte de Sant Martí (PAD) i, d’altra banda, per iniciar un

nou mandat amb altres objectius i reptes, i, sobretot, amb renovades il·lusions.

Cordialment,

Francesc Narváez Pazos Víctor Gimeno Sanjuán

Regidor del Districte de Sant Martí Gerent del Districte de Sant Martí
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ÒRGANS DE GOVERN I DE PARTICIPACIÓ DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ

- CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE

• PRESIDENTA DEL CONSELL
• REGIDOR DEL DISTRICTE
• REGIDORS/RES ADSCRITS
• CONSELLER VICE-PRESIDENT
• CONSELLERS

- PRESIDÈNCIA DEL DISTRICTE

• PRESIDENTA DEL CONSELL
• ASSESSOR DE LA PRESIDENTA

- REGIDORIA DEL DISTRICTE

• REGIDOR DEL DISTRICTE
• CONSELLER TÈCNIC

- GRUPS MUNICIPALS DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE

• GRUP MUNICIPAL DE DISTRICTE DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
• GRUP MUNICIPAL DE DISTRICTE D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
• GRUP MUNICIPAL DE DISTRICTE D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  
• GRUP MUNICIPAL DE DISTRICTE DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
• GRUP MUNICIPAL DE DISTRICTE DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

- JUNTA DE PORTAVEUS

• PRESIDENTA DEL CONSELL
• REGIDOR DEL DISTRICTE 
• PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

- COMISSIÓ DE GOVERN

• REGIDOR DEL DISTRICTE
• CONSELLERS EQUIP DE GOVERN DISTRICTE

- COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN

• COMISSIÓ D’URBANISME I OBRES
• COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
• COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL
• COMISSIÓ DE VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS
• COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CONEIXEMENT

- CONSELLERS DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE

• CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ, SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT
• CONSELLERA D’ENSENYAMENT
• CONSELLERA DE GENT GRAN
• CONSELLERA D’ACCESSIBILITAT I PROMOCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
• CONSELLER D’ESPORTS
• CONSELLER D’URBANISME, MANTENIMENT I SERVEIS
• CONSELLER DE SEGURETAT I PREVENCIÓ TRANSPORT I CIRCULACIÓ
• CONSELLERA DE PARCS I JARDINS I MEDI AMBIENT
• CONSELLER DE SERVEIS SOCIALS I SALUT
• CONSELLER D’INFÀNCIA I JOVENTUT, PROM. ECON. I COMERÇ I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
• CONSELLERA DE LA DONA I DRETS CIVILS

Capítol 1  MEMÒRIA 2007  Òrgans de govern i de participació. Àmbit polític i àmbit executiu
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- CONSELL DEL CIUTADÀ

• CONSELL DEL DISTRICTE
• ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES
• COORDINADORES D’ENTITATS
• ALTRES ENTITATS
• CONSELLS SECTORIALS
• REPRESENTANTS DE CIUTADANS I CIUTADANES
• SECRETARIA

- AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE

- CONSELLS SECTORIALS

• CONSELL D’ESPORTS
• CONSELL ESCOLAR
• CONSELL DE LA DONA
• CONSELL DE COMERÇ
• CONSELL DE MEDI AMBIENT
• CONSELL DE L’ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE

- CONSELLS D’EQUIPAMENTS

• CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ 
• CENTRE CÍVIC BESÒS
• CENTRE CÍVIC DEL POBLENOU. CAN FELIPA
• CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
• CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VERNEDA
• CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN FELIPA
• CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VINTRÓ
• COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL BAC DE RODA
• CENTRE  ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPIA
• COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL NOVA ICÀRIA
• PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA PAU
• PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA PALMERA
• POLIESPORTIU MUNICIPAL LA NAU DEL CLOT
• CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JÚPITER
• CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL JÚPITER
• CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ANDRADE - SANT MARTÍ
• CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL MENORCA
• CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL BESONENSE
• CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL CLOT DE LA MEL
• CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL POBLENOU
• COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL MARESME
• FRONTONS MUNICIPALS BAC DE RODA

- COMISSIONS DE TREBALL 

• COMISSIÓ DE TREBALL DE TRANSPORTS I CIRCULACIÓ
• COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA DE DROGUES
• COMISSIÓ DE TREBALL DE LA GENT GRAN
• COMISSIÓ DE TREBALL D’ACCESSIBILITAT
• COMISSIÓ DE TREBALL DE JOVENTUT
• COMISSIÓ DE TREBALL DE VOLUNTARIAT I SOLIDARITAT 
• COMISSIÓ DE TREBALL DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

Districte de Sant Martí  MEMÒRIA 2007 Capítol 1
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Capítol 1  MEMÒRIA 2007  Òrgans de govern i de participació. Àmbit polític i àmbit executiu

ÀMBIT EXECUTIU

ÀMBIT POLÍTIC
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Capítol 2  MEMÒRIA 2007  Secretaria Tecnicojurídica
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1. DADES DE LA SECRETARIA I DELS
SERVEIS JURÍDICS EN GENERAL

1. Convenis, acords i protocols de
col·laboració

Durant l’any 2007 s’han tramitat i signat seixanta-

nou convenis, acords i protocols de col·laboració

entre el Districte i altres entitats, públiques i priva-

des, els quals es detallen a continuació:

• Cessions d’ús (6): Convenis amb entitats de

caràcter cívic i sense ànim de lucre del Districte

per a l’autorització d’ús de locals municipals com a

seus socials i per a la realització d’activitats prò-

pies d’aquestes entitats.

• Ús social de CEIPs (1): Convenis d’autorització

d’ús social dels edificis i les instal·lacions dels

col·legis d’educació infantil i primària i dels centres

municipals d’ensenyament. 

• Patrocinis (10): Protocols de col·laboració entre

el Districte i diverses entitats per a la realització

dels actes de la XVIII edició de l’”Estiuàs de Sant

Martí” (8) i la 10a Mostra d’Audiovisuals i Fotogra-

fia de Muntanya de Sant Martí (2).

• Acords de col·laboració amb serveis a les

persones (3): 1. Amb l’Associació de Veïns i Veïnes

del Poblenou per a la pròrroga del conveni signat

l’any 2006 per a la realització del projecte “Apro-

pem-nos” del Districte de Sant Martí, que té per

objecte promoure l’acollida d’immigrants i la defen-

sa de la igualtat de drets i deures de les persones

immigrants d’origen estranger; 2. Amb Barcelona

Activa SPM, S.A., que implica la contractació

d’una persona com a agent comunitari (activitats

d’assessorament i d’atenció social a les persones i

a les famílies) en el marc de la subvenció atorgada 

pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalun-

ya; i, 3. Amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins

per a la realització de pràctiques d’horticultura en

els horts urbans de la masia de Can Cadena per

part dels infants de la Ludoteca Ca l’Arnó i el Casal

Sant Martí.

• Foment de l’ús de noves tecnologies (4): Con-

venis de col·laboració amb la societat municipal

22@Bcn, S.A. i altres entitats per a la realització del

projecte “Districte Digital”, que té per objecte

fomentar l’ús de les noves tecnologies de la infor-

mació i de la comunicació. Cal subratllar els con-

venis signats amb 22@Network, la Fundació

Sisoscat i Martikoor – Confederació d’Entitats de

Sant Martí de Provençals per a la cessió d’un

mínim de vuitanta ordinadors en desús a entitats

sense ànim de lucre del Districte.

• Acords i convenis urbanístics i d’obres (4):

1. Conveni signat amb la societat municipal

22@Bcn, S.A. i Icària Iniciatives Socials, S.A.L. per

a la construcció del nou Centre Ocupacional Boga-

tell; 2. Conveni d’adhesió i de col·laboració amb el

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona i

l’Associació de Veïns del Barri del Sud-oest del

Besòs, amb l’assistència de la Secretaria d’Habi-

tatge de la Generalitat de Catalunya, per a la ins-

tal·lació d’ascensors per a la supressió de barreres

arquitectòniques per a les comunitats de propieta-

ris que s’hi adhereixin; 3. Conveni de col·laboració

amb Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a fi

d’assumir els costos relatius a la millora dels

accessos de l’aparcament situat a la plaça dels

Porxos; i, 4. Conveni de col·laboració amb el

Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Institut

Municipal de Persones amb Discapacitat i la Fun-

Capítol 2  MEMÒRIA 2007  Secretaria Tecnicojurídica
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dació Catalana per a la Paràlisi Cerebral per a la

construcció d’un equipament d’acolliment residen-

cial per a persones amb paràlisi cerebral.

• Subvencions no ordinàries (3): 1 i 2. Convenis

signats amb l’ACR La Palmera i l’ACR La Pau per a

l’atorgament d’una subvenció per a la realització

dels projectes de gestió i dinamització dels centres

de barri La Palmera i La Pau, respectivament; 3.

Acord amb l’Associació Sant Martí Esport per al

pagament i justificació de la subvenció per a finan-

çar part de les obres d’ampliació de volum edifica-

tori i reforma de les instal·lacions del Complex

Esportiu Municipal Vintró.

• Adhesió al Protocol de la Campanya d’activi-

tats de vacances d’estiu per a infants i adoles-

cents 2007-2010 (37): Convenis d’adhesió de les

entitats organitzadores d’activitats de vacances

d’estiu per a infants i adolescents a l’esmentat Pro-

tocol que comprèn el període 2007-2010.

• Agermanaments (1): Protocol per a la renovació

de l’agermanament del Districte amb la Daira d’Ar-

gub de la Wilaia de Dajla.

Districte de Sant Martí  MEMÒRIA 2007 Capítol 2

2. Responsabilitat patrimonial

Enguany s’ha considerat positiu, més que formular

una anàlisi de les causes dels expedients del 2007,

valorar la situació d’aquests tipus de reclamacions

en les circumstàncies actuals producte d’una evo-

lució propera en el temps molt impactant pel que

fa al nombre.

El nombre d’expedients de responsabilitat patrimo-

nial iniciats durant l’any 2007 ha estat de 184, de

manera que s’ha superat el nombre dels iniciats

durant l’any anterior, que va ser de 173. Cal desta-

car que durant els últims anys el nombre de recla-

macions rebudes ha augmentat de manera molt

considerable, el 327,9% des de 1998. El gràfic

següent reflecteix aquest augment:
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En el contracte subscrit per l’Ajuntament de Barce-

lona amb la companyia asseguradora municipal hi

ha prevista una franquícia de 601 euros, de manera

que les indemnitzacions que superen aquesta

quantitat són íntegrament satisfetes per la com-

panyia d’assegurances, mentre que les de quantia

inferior o igual van a càrrec de l’Ajuntament. 

En la tramitació dels expedients de responsabilitat

patrimonial hi ha una primera fase instructora, en la

qual els interessats han de presentar proves que

acreditin els danys i perjudicis que han sofert i que

aquests han estat causats a conseqüència del fun-

cionament dels serveis públics municipals i la seva

valoració econòmica (fotografies, testimonis, factu-

res, informes mèdics, baixes i altes mèdiques o

laborals, etc.). Així doncs, en rebre una reclamació

cal revisar la documentació aportada, requerir la

que falti i demanar informes als departaments que

correspongui i que puguin tenir constància dels

fets. S’han comptabilitzat 724 oficis enviats durant

l’any 2007, mitjançant els quals s’ha requerit docu-

mentació o informes. Cal tenir en compte també

que tots els enviaments provoquen un impacte de

gestió a l’inrevés, és a dir, requereixen tants infor-

mes o accions en resposta com requeriments tra-

mesos —impacte extern.

En el cas de reclamacions d’indemnització d’una

quantia superior a franquícia, un cop completada la

documentació probatòria i obtinguts els informes

pertinents, s’envia una còpia de tot l’expedient

administratiu a la companyia asseguradora munici-

pal a fi que n’emeti un informe valoratiu. Aquesta és

la que determina si amb les proves aportades es

considera acreditada la responsabilitat municipal i la

quantia amb la qual cal indemnitzar el reclamant. La

Secretaria Tecnicojurídica no entra en aquesta valo-

ració, que de vegades és fruit d’una avinença entre

la companyia asseguradora i els interessats. 

La companyia d’assegurances, però, pot informar

que calen més elements probatoris; en aquest cas,

l’activitat instructora ha de continuar i cal demanar

més documentació als interessats o nous informes

aclaridors als departaments que correspongui.

Arran de l’informe valoratiu de l’asseguradora, s’e-

met un informe jurídic i s’atorga audiència als inte-

ressats per tal que presentin les al·legacions i altres

proves que considerin convenients. 

Posteriorment, després d’haver presentat prèvia-

ment un altre informe jurídic en el qual es recullen

totes les circumstàncies de l’expedient i s’informa

sobre les al·legacions en el seu cas presentades,

s’emet la corresponent resolució estimatòria o des-

estimatòria de la responsabilitat.

Per altra banda, els expedients de reclamació de

responsabilitat patrimonial d’una quantia inferior o

igual a la franquícia són tramitats íntegrament per

la Secretaria Tecnicojurídica, que en aquests casos

procura agilitar al màxim el procediment: es reduei-

xen tant com sigui possible els tràmits si dels infor-

mes emesos s’aprecia que efectivament hi ha

hagut circumstàncies suficients que han pogut pro-

duir el dany.

Cal destacar que no hi ha una aplicació informàtica

per a la realització de tots els tràmits del procediment

administratiu, malgrat que s’ha demanat en diverses

ocasions als referents en aquesta matèria. Tots els

documents s’han de fer un per un amb el programa

de tractament de textos de què es disposa. 

A aquesta falta de recursos materials adients s’hi

ha d’afegir la falta de personal suficient que

pateix la Secretaria Tecnicojurídica per a tramitar

aquests expedients, bàsicament de gestió i

impuls administratiu.

Capítol 2  MEMÒRIA 2007  Secretaria Tecnicojurídica
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Així doncs, tenint en compte el nombre de recla-

macions que s’han presentat durant l’any 2007,

que s’afegeixen a les moltes reclamacions ante-

riors que encara es troben en tràmit, la complexitat

de l’expedient administratiu, la manca d’una apli-

cació adequada per a l’emissió dels documents de

l’expedient i que la plantilla de personal de la

Secretaria Tecnicojurídica és insuficient, la trami-

tació dels expedients de responsabilitat patri-

monial s’està endarrerint de manera molt

significativa, i aquests no es poden respondre

dins del termini legalment establert.

Pel que fa als recursos contenciosos administra-

tius relatius a expedients de responsabilitat patri-

monial del Districte de Sant Martí, durant l’any

2007 se n’han interposat vint (enfront dels dinou

recursos contenciosos administratius interposats

durant l’any 2006), i, respecte de les sentències

dictades durant aquest mateix any, sis han estat

estimatòries (han donat la raó als reclamants) i

quinze desestimatòries (han donat la raó a l’Ajunta-

ment). A aquestes dades s’hi afegeix que en tres

recursos contenciosos administratius els interes-

sats han desistit del procediment perquè el Distric-

te els ha reconegut el dret a rebre una

indemnització abans de dictar-se sentència.

3. Constitució del Consell del Districte i
cartipàs del Districte - nou mandat

L’any 2007 les eleccions d’àmbit municipal, que van

tenir lloc el mes de maig, van suposar un esforç

extraordinari d’assessorament als òrgans de govern

per a la constitució del nou Consell de Districte i el

desplegament del cartipàs de districte. El 17 de

setembre va tenir lloc la sessió de constitució del

Consell en el ple del Districte; tot seguit, el mateix

dia, es va celebrar un ple extraordinari per a l’apro-

vació de les comissions consultives de govern.

4. Constitució del Consell Ciutadà -
nou mandat

El dia 28/11/2007 va tenir lloc la sessió de consti-

tució del Consell Ciutadà del Districte de Sant

Martí per al nou mandat 2007-2011, màxim òrgan

consultiu i de participació ciutadana, l’objecte prin-

cipal del qual és assessorar el Consell del Districte

en la definició de les grans línies de la política i la

gestió del Districte i generar-ne consens ciutadà.

En la primera sessió ordinària, a més, es va donar

compte de la Memòria de Participació del Progra-

ma d’Actuació Municipal de Districte 2008-2011 i

dels pressupostos municipals per al 2008.

El nombre de membres del Consell del Ciutadà és

el següent:

NRE. DE MEMBRES

Consell del Districte 27

Consells sectorials 7

Associacions de veïns 18

Coordinadors d’entitats 5

Altres entitats 18

Ciutadans/anes 10

Secretaria 1

Total 86

Districte de Sant Martí  MEMÒRIA 2007 Capítol 2
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A fi de preparar la sessió ordinària de constitució

del Consell Ciutadà, es va enviar una carta infor-

mativa a totes les associacions de veïns (18),

coordinadores d’entitats (5) i altres entitats del

Districte (363). Respecte d’aquestes últimes, la

participació de les quals és voluntària segons la

normativa aplicable, van sol·licitar de participar-hi

vint-i-dues, de les quals divuit han estat accepta-

des perquè compleixen els requisits que estableix

la normativa citada.

Pel que fa als ciutadans, l’Institut Municipal d’Infor-

màtica va proporcionar una llista de quaranta-cinc

homes i quaranta-cinc dones, majors d’edat, amb

domicili al Districte de Sant Martí, escollits aleatò-

riament del cens, als quals es va convidar a assistir

a una reunió informativa prèvia. Van assistir-hi tret-

ze persones, d’entre les quals deu ciutadans van

acceptar de formar part del Consell Ciutadà del

Districte.

5. Multes per infraccions lleus o
flagrants d’ordenances municipals (MIR)

• Tramitació informàtica

Segons les dades obtingudes de l’aplicació infor-

màtica en xarxa MIR (multes i recursos) relatives a

la tramitació l’any 2007 d’expedients sancionadors

abreujats per denúncies d’infraccions lleus o fla-

grants d’ordenances municipals comeses al Dis-

tricte de Sant Martí, s’han produït els resultats

següents:

MIR 2007

Incoacions 743

Sancions 452

Anul·lacions 100

• Tramitació manual en suport paper

Malgrat l’existència de l’aplicació informàtica en

xarxa REC (recursos de multes) per a emetre reso-

lucions de resposta a les al·legacions per via tele-

màtica, l’excessiva uniformitat i rigidesa de les

plantilles ha suposat la necessitat d’emetre

manualment informes de resposta i resolucions en

suport paper.

Així, des del mes de maig de 2007, l’assignació de

recursos humans existent enguany ha permès

reprendre la tramitació manual, impossible d’atendre

en l’exercici anterior, i s’han pogut contestar específi-

cament les al·legacions presentades pels interessats. 

L’anul·lació dels expedients s’ha fonamentat, prin-

cipalment, en els motius següents: la manca de

comprovació directa dels fets pels agents denun-

ciants, la identificació incorrecta de la persona

infractora, les errades de tipificació de la infracció,

la manca de mesuraments o pràctica de proves de

càrrec suficients o la concurrència de sancions

penals, derivades freqüentment de conflictes de

convivència veïnal.

Així mateix, també des del mes de maig, s’han rea-

litzat setze atencions presencials als interessats

per a la consulta o revisió dels expedients en

assumptes particularment complexos o conflictius.

RESPOSTES MANUALS 2007

Al·legacions desestimades 37

Al·legacions estimades 3

Recursos desestimats 20

Recursos estimats 6

Anul·lacions 18

Arxiu per execució tributària 17

TOTAL tramitats 101
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6. Procediments contenciosos i
relacions amb els jutjats i tribunals 

En l’àmbit de l’activitat contenciosa es constata

una estabilització respecte del nombre de recursos

contenciosos administratius interposats durant

l’any passat contra actes i/o resolucions d’aquest

Districte. Aquesta tendència també és aplicable

respecte dels recursos contenciosos administratius

interposats contra resolucions d’expedients de res-

ponsabilitat patrimonial, tal com ja s’ha fet palès en

l’apartat anterior. 

7. Recursos d’alçada i altres
al·legacions d’expedients de serveis
tècnics 

Aquest any ha continuat estabilitzada a paràmetres

normals la resposta dels recursos en via adminis-

trativa dels expedients de serveis tècnics, i han

quedat enrere les acumulacions sense resoldre

d’altres anys.

8. Assessorament jurídic als
departaments i serveis del Districte

8.1. Suport al Departament d’Administració 

S’ha prestat assessorament i suport jurídic al

Departament d’Administració en matèria de con-

tractació, mitjançant l’emissió d’informes jurídics, la

subscripció de plecs de condicions i la participació

en les licitacions promogudes pel Districte (assis-

tència als actes d’obertura de pliques i a les meses

de contractació). Cal fer referència a la resolució

d’un recurs d’alçada contra l’adjudicació d’un con-

tracte de gestió d’un equipament esportiu, així com

als informes jurídics de rellevància relatius a la ges-

tió d’equipaments esportius en zones verdes.

Des de la Secretaria s’ha tramitat l’expedient de

fixació contradictòria de preus de les obres de cons-

trucció del Casal de Gent Gran i Centre de Barri del

Parc-Sandaru Fase II, perquè es tracta d’un tipus

d’expedient no previst en l’aplicació per a la con-

tractació en el Departament d’Administració. 

En matèria de subvencions, més enllà de l’exercici

de la tasca de suport jurídic ordinari al Departa-

ment d’Administració, s’ha informat sobre els

recursos d’alçada interposats contra l’acord de

desestimació de diverses subvencions, que han

estat resolts. Així mateix, s’ha tramitat i impulsat

íntegrament l’expedient de sol·licitud d’una sub-

venció a la Generalitat en matèria de cultura,

també perquè es tracta d’un expedient no previst

en l’aplicació de subvencions.

S’ha prestat assessorament jurídic al seguiment de

la gestió d’equipaments del districte, especialment

dels equipaments esportius, mitjançant sessions

de treball i l’emissió d’informes jurídics.

8.2. Altres fets d’especial interès

*Port Olímpic

Durant l’any 2007 es van incoar catorze expe-

dients sancionadors als establiments on es realit-

zaven activitats d’ambientació musical per la

comissió d’infraccions relatives, principalment, a

l’incompliment d’obligacions informatives per a la

protecció de consumidors i usuaris o menors d’e-

dat, a la manca de manteniment o higiene de les

instal·lacions, a la insuficiència o inadequació de

les condicions de protecció contra incendis, a la

manca d’acreditació del personal de control d’ac-

cés, a la promoció del consum incontrolat d’alco-

hol i a l’ocupació o l’ús indegut de l’espai públic.

Així mateix, es va continuar la tramitació de tres

expedients sancionadors amb contingut similar

incoats per la Direcció dels Serveis Tècnics del

Districte l’any 2006.
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Els dies 27 de juny i 5 de novembre de 2007 es

van celebrar dues reunions més de la Comissió de

Seguiment d’implantació del Pla Especial d’Usos

de 21 de juliol de 2006, integrada per diversos

representants de l’Ajuntament de Barcelona, la

Generalitat de Catalunya, l’entitat gestora del Port

Olímpic, els empresaris d’activitats recreatives i els

veïns del barri de la Vila Olímpica.

De fet, en la tercera i darrera reunió del 5 de novem-

bre es va clausurar la Comissió per la notòria passi-

vitat dels titulars dels establiments per a impulsar els

tràmits i les obres necessaris per a aconseguir les

llicències d’activitats d’ambientació musical

sol·licitades i, així, adequar-se a l’esmentat Pla

especial. També es va comunicar als representants

d’aquests titulars d’activitats recreatives que tot

seguit s’iniciarien les corresponents actuacions ins-

pectores i, si esqueia, sancionadores per adequar

els locals i activitats a la legalitat vigent.

Les dites actuacions es van desenvolupar amb una

especial intensitat durant el mes de desembre i van

suposar la incoació, en el mes de gener de 2008, de

quinze expedients de restauració de la legalitat

urbanística i de setze expedients sancionadors amb

propostes de sancions de multa i tancament provi-

sional per la comissió d’infraccions relatives, princi-

palment, a la realització d’activitats sense llicència i

l’incompliment dels horaris màxims de tancament.

També es van emetre onze informes jurídics rela-

tius a una sol·licitud d’ampliació d’horaris, una

autorització d’un projecte tècnic per a adequar els

trams d’escales del Moll de Gregal als plànols d’or-

denació del Pla especial d’usos de 21 de juliol de

2006, una ordre d’execució de sentència confirma-

tòria de la imposició de sancions de multa i tanca-

ment provisional i vuit recursos d’alçada contra la

declaració de caducitat de sengles sol·licituds de

llicència ambiental de discoteca.

*Ampliació de la gestió cívica del Centre

Cultural La Farinera del Clot (espai Antoni

Miró Peris)

Durant el 2007 s’ha iniciat l’expedient del conveni

per a la incorporació de l’espai de nova construc-

ció Antoni Miró i Peris del Centre Cultural La Fari-

nera del Clot a la gestió cívica subscrita amb la

Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa l’any

2006, amb els treballs d’assessorament, redacció,

impuls i resolució de l’expedient corresponent.

Cal fer referència a aquest conveni atesa la innova-

dora implantació per part d’aquest districte de la

figura de la gestió cívica, més enllà de la Llei de

contractes de les administracions públiques, com

a institut jurídic derivat de la participació ciutadana,

prevista per la Carta Municipal de Barcelona. 

*Expedient informatiu sobre l’incident relatiu

als ascensors del Centre Cívic Can Felipa

En relació amb l’incident que va tenir lloc al Centre

Cívic Can Felipa el 24 de novembre relatiu a la cai-

guda d’un ascensor, s’ha efectuat l’assessorament

i coordinació de l’expedient informatiu obert i tra-

mitat en aquesta secretaria per ordre de la gerèn-

cia, a fi de determinar-ne les circumstàncies.

*Assessorament al Departament de

Manteniment i Projectes 

Així mateix, cal destacar l’assessorament jurídic

realitzat al Departament de Manteniment i Projec-

tes arran de les incidències que es produeixen en

l’execució de les obres promogudes pel mateix

Districte. En destaca en especial l’assessorament

realitzat en les obres de construcció del Centre

Cívic El Parc – Sandaru, en les obres de remodela-

ció de la plaça dels Porxos i en les obres de reha-

bilitació integral del contenidor cultural Can

Saladrigas.
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* Altres fets en general

Durant l’any 2007 s’ha donat suport jurídic en

matèria d’ocupacions il·legals de finques i naus

del districte, així com a ordres de cessament de

festes de pública concurrència en aquests espais, i

s’han incoat i resolt els expedients corresponents. 

També s’ha donat un suport especial en matèria de

llicències i inspecció, sobretot les que requerien

informes jurídics més complexos, com ara les

autoritzacions d’obres i usos provisionals, i també

en l’execució de resolucions judicials que requerien

un informe i una proposta de resolució. Així mateix,

s’ha informat sobre recursos administratius i

al·legacions formulades en expedients urbanístics

complexos, i s’han redactat informes i notes de

treball. 

Districte de Sant Martí  MEMÒRIA 2007 Capítol 2

9. Indicadors de gestió

Òrgans de govern i participació del Districte. Convocatòries 

de la Comissió de Govern, comissions consultives, Consell 2004 2005 2006 2007

Plenari, Consell del Ciutadà i Audiència Pública

Convocatòries, total 6950 7981 9534 8284

Per correu electrònic 1370 1510 1720 1578

Per correu postal 5564 6450 7800 6680

Per missatger 24 21 14 26

Òrgans de govern i participació del Districte

Sessions i actes 2004 2005 2006 2007

Comissió de Govern (sessions i actes) 7 5 5 5

Junta de portaveus 7 6 6 7

Comissions consultives de govern: 5

Sessions

• CCG d’urbanisme i obres 5 5 5 5

• CCG de medi ambient - - - 1

• CCG de serveis a les persones i benestar social 5 5 5 5

• CCG de via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals 4 5 5 5

• CCG de promoció econòmica i coneixement - - - 2

Actes de sessió conjunta 5 5 5 5

Consell Plenari (sessions i actes) 6 5 5 7

Consell del Ciutadà (sessions i actes) 2 3 3 2

Audiències de pressupostos (sessions i actes) - - 1 1

Audiències públiques de l’estat del Districte

Sessions 5 5 8 4
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Matrimonis 2004 2005 2006 2007

Unions civils (expedients, actes d’unions i protocols de cerimònia) 182 161 145 146

Atenció al ciutadà:

Visites personalitzades 621 528 352 370

Consultes telefòniques 513 585 604

Reclamacions de responsabilitat patrimonial 2004 2005 2006 2007

Sol·licituds rebudes 137 137 173 184

Actes d’instrucció 192 511 646 845

Informes jurídics 131 144 156 160

Resolucions 71 79 100 177

Atenció a consultes telefòniques sobre ext. 245 250

Recursos contenciosos administratius interposats 19 20

Sentències estimades (a favor dels reclamants) 6

Sentències desestimades (a favor del Districte) 15

Interlocutòries que declaren el desistiment dels contenciosos 3

Recursos contenciosos administratius 2004 2005 2006 2007

Recursos interposats  38 46 43 43

Execucions de sentències 17 39 30 41

Interlocutòries 14 13

Anuncis BOP per signatura electrònica 2007

Publicació anuncis 126

Altres 2004 2005 2006 2007

Convenis 34 38 52 69

Registre de licitadors - 18 - -

Decrets del regidor i el gerent 2475 4361 3889 3479

Certificats i “faig constar” 3902 2435 2931 3479

Notificacions - 4679 3841 3113

Edictes: tauler i publicacions de butlletins oficials 232 121 91 126

Validacions i compulses 249 501 668 244

Compareixences, cartes i oficis 451 478 1074 630 
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Assessorament jurídic sobre contractació 2005 2006 2007

Plecs de condicions 48 20 78

Informes 219 292 260

Actes mesa 61 54 72

Propostes d’adjudicació 16 5

Certificacions de resolucions 676 702 666

Notificacions 648 755

Contractes 141 220 78

Oficis 24 20

Altres certificats 170 229

Assessorament jurídic a serveis tècnics 2004 2005 2006 2007

Informes jurídics recursos 149 172 150 129

Sancionadors d’infraccions de les ordenances municipals (MIR) 2004 2005 2006 2007

Incoacions 1686 1442 702 743

Anul·lacions 37 79 84 100

Al·legacions estimades 48 52 17 14

Al·legacions desestimades 77 22 30 26

Sancions 1638 1145 727 452
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II) ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE

Quadre comparatiu de metres lineals de documentació transferida des dels departaments 

de Districte 2007-2004

Capítol 2  MEMÒRIA 2007  Secretaria Tecnicojurídica

Durant l’any 2007 l’Arxiu Municipal del Districte ha

continuat exercint les competències i funcions que

li són pròpies dins del sistema arxivístic de l’Ajun-

tament de Barcelona, i més concretament al Dis-

tricte de Sant Martí. Aquestes funcions són

conseqüència de la consideració com a centre res-

ponsable de la custòdia, tractament i difusió del

patrimoni documental generat pel Consell Munici-

pal del Districte i d’altres fons documentals que

són d’interès per a la història del districte, així com

de materials fotogràfics, sonors, audiovisuals,

bibliogràfics i hemerogràfics.

1. Ingressos de documentació

Fons municipals

Des de les oficines administratives del Districte

s’han produït catorze transferències de documen-

tació, amb un total de 442 caixes (54,16 ml).

S’han transferit les sèries documentals següents: 

CODI SÈRIE DESCRIPCIÓ METRES LINEALS

A169 Matrimonis 2001 0,54 ml

C120 Responsabilitat patrimonial 2001-2002 1,02 ml

H125 Subvencions 2001 1,68 ml

H139 Contractació 1994-2001 i 2003 1,44 ml

Q122 Activitats 1987 i de 1991 a 2002 17,04 ml

Q127 Obres majors 2002 10,32 ml

Q129 Obres menors 2003 13,2 ml

Q157U18 Inspecció de 1998 a 2003 7,44 ml
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Fons audiovisuals

• 1 reportatge (336 positius digitals) realitzat per

encàrrec al fotògraf Pep Parer sobre els comer-

ços a Sant Martí. 

• 1 reportatge (21 positius) sobre l’acte de donació

al Districte de la col·lecció de gravats de Dolors

Artemans.

• 67 positius digitals sobre comerços a Sant Martí

procedents de l’Arxiu Històric del Poblenou. 

Total: 424 unitats documentals

Fons gràfics, plànols i cartografia

• 264 impresos,  17 cartells, 3 programes de festa

major,  27 invitacions a actes institucionals i 1

diploma 

Total: 312 unitats documentals

Biblioteca

Total: 68 monografies

Hemeroteca 

Total: 162 revistes i 3 títols nous 
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Avaluació i tria de la documentació municipal

CODI SÈRIE DESCRIPCIÓ METRES LINEALS ELIMINATS

Q 129 Obres menors (1992) 1,92

2. Tractament tècnic del fons

Classificació, ordenació i descripció.

Fons de l’antic municipi de Sant Martí de

Provençals

Secció 1: Administració: descripció al programa

Albalà (10 caixes)

6.1. Planejament i gestió urbanística. Classificació,

descripció i aplicació de mesures preventives i de

conservació  (2 caixes) 

6.7. Llicències d’obra de particular. Descripció de

67 expedients al programa Albalà 

6.8. Llicències i inspeccions industrials. Descripció

de 375  expedients al programa Albalà

Secció 8: Serveis militars. Classificació, descripció,

aplicació de mesures preventives i de conservació i

introducció al programa Albalà de tota la secció (30

caixes) 

Secció 5. Sanitat. Classificació, descripció, aplica-

ció de mesures preventives i de conservació i intro-

ducció al programa Albalà de tota la secció. A

excepció de la correspondència (16 caixes)

Document sobre les seccions i subseccions del

fons de l’antic municipi de Sant Martí de Proven-

çals en el període 1868-1901 per a ser utilitzat en

una ponència conjunta de fons dels antics munici-

pis del pla al X Congrés d’Història de Barcelona.

Fons municipal contemporani del Districte de

Sant Martí

Q122 Llicències d’activitat industrial: descripció a

l’Albalà de 4.456 expedients. Descripció de 531

expedients (TLA) a l’aplicació Accés.

Q127 Obres majors: descripció a l’Albalà de 206

expedients. Descripció de 85 expedients a l’aplica-

ció Accés
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Q129 Obres menors: descripció de 1.003 expe-

dients a l’aplicació Accés

H139 Contractació administrativa: 303 expedients

a l’aplicació Accés

Fons  gràfics

S’han descrit 45 diplomes, 12 cartells, 1 gravat,

158 invitacions i 264 impresos a la base de dades

Accés.

Fons fotogràfics

S’ha iniciat la informatització d’un registre fotogrà-

fic amb l’aplicació Accés amb 912 imatges regis-

trades.

Fons bibliogràfic

Quant a la biblioteca, s’ha procedit a registrar i

catalogar 68 monografies a la base de dades de

fons bibliogràfic.

Fons hemerogràfic

S’ha continuat el manteniment del fons hemerogrà-

fic amb la introducció dels registres nous.

3. Preservació, conservació i
substitució de suports

Durant l’any 2007 s’ha donat continuïtat al projecte

iniciat l’any anterior de millorar la política de pre-

servació dels fons documentals i garantir la con-

servació i protecció de la documentació dipositada

a l’Arxiu. S’ha comptat amb dos restauradors

externs que han dut a terme la tasca consistent en

el tractament de revisió, neteja i desinfecció del

fons privat Saladrigas Freixa, compost per 150 cai-

xes. El fons presentava un 43% de caixes infecta-

des, que han estat tractades tècnicament. 

El personal de l’Arxiu ha dut a terme les tasques

següents: 

• Control i seguiment diari de les dades mediam-

bientals (humitat i temperatura).

• Substitució de 800 caixes antigues per unes de

noves subministrades per la Direcció del Sistema

Municipal d’Arxius.

• Confecció de carpetes i subcarpetes amb paper

de conservació que han servit per a substituir les

antigues del fons històric de Sant Martí de Pro-

vençals, que han estat catalogades.

• Eliminació de documentació duplicada i material

no d’arxiu (15 ml). Eliminació d’elements perjudi-

cials per als documents (clips, gomes, plàstics...),

substitució de carpetes, canvi de caixes deteriora-

des i nova retolació de caixes i caràtules.

• Tasques de manteniment dels expedients d’arxiu

i desarxiu en préstec al Districte.

• Aplicació d’un tractament químic basat en la pol-

vorització, la nebulització i la col·locació de subs-

tàncies exterminadores de rosegadors a càrrec de

l’empresa Gestior Químic, SL, de tractament de

desinfecció, desinsectació i desratització.

4. Usuaris, préstecs, documents
consultats

L’atenció dels usuaris es duu a terme mitjançant

dos serveis: el servei d’atenció a l’usuari intern i

l’atenció a l’usuari extern. En el primer cas, l’Arxiu

proporciona suport al Districte mitjançant la infor-

mació, la recerca d’expedients, el préstec o bé la

reproducció de documentació. 
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L’atenció a l’usuari extern es porta a terme, per una

banda, a través d’una atenció personalitzada al

consultor presencial (investigadors, professionals,

ciutadans, estudiants, etc.) a la sala de consulta de

l’Arxiu i, per l’altra, a través de les consultes remo-

tes que arriben via Internet, correu electrònic, telè-

fon i fax. 
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USUARIS TOTALS USUARIS TOTALS PRESENCIALS USUARIS TOTALS REMOTS
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Total Documents consultats Documents préstec Documents reproduïts per a

a la sala oficines exposicions o publicacions

7.126 6.219 852 55

Documents consultats per tipologia de fons. 2007

583
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REPRODUCCIONS TOTALS

Reproducció per fotocòpia 2.524 documents

Reproducció per microfilm 3 documents

Reproducció de plànols 455 documents

Reproducció digital 47 documents

Reproducció de fotografies 274 documents

Total servei de reproducció 3.303 documents

5. Activitats de difusió

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITATS REALITZADES PARTICIPANTS

Treballs d’investigació 17 25

Visites didàctiques 8 338

Itineraris històrics 3 75

Publicacions 3

Participació audiovisuals 4

Participació exposicions 1

Total 19 352

6. Fons totals 

TIPUS DE FONS UNITAT DE MESURA 

Fons documentals 1065 ml

Col·leccions d’imatge i so 31.231 unitats documentals

Col·leccions gràfiques 7.164 unitats documentals

Biblioteca 3.590 monografies

Hemeroteca 375 capçaleres

Objectes 205 unitats objectuals
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Cap del Departament
de Comunicació i

Qualitat dels Serveis

Responsable 
de Promoció

Cap OAC

Tramitadors/es-
informadors/es

Responsable 
d’infraestructures

Staff d’Imatge
i Comunicació

ORGANIGRAMA
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INTRODUCCIÓ

El Departament de Comunicació i Qualitat dels

Serveis és un departament multidisciplinari i poliva-

lent que, entre altres iniciatives, estableix, imple-

menta i desenvolupa diferents metodologies de

treball i d’actuació per enfortir i millorar de manera

constant i permanent la comunicació, la difusió

d’informació, l’atenció i la qualitat dels serveis

adreçada principalment als veïns i les veïnes, les

entitats, les associacions, les empreses, les institu-

cions, les organitzacions i els organismes situats

als barris del districte o, en determinats casos, en

d’altres llocs. Es tracta de tasques i iniciatives que

s’executen també en matèria d’assessorament,

suport i col·laboració amb altres departaments del

Districte de Sant Martí, diferents àmbits i/o depen-

dències de l’Ajuntament de Barcelona, altres admi-

nistracions públiques i, també, entitats dels barris

d’aquest districte. 

Dins d’aquest Departament, l’Oficina d’Atenció al

Ciutadà és l’espai de referència pel que fa a l’a-

tenció presencial als ciutadans i ciutadanes. Uns

dels objectius d’aquesta oficina és oferir de

manera continuada un servei satisfactori d’aten-

ció al ciutadà davant qualsevol petició d’informa-

ció, de servei, de tràmit, de presentació de

documentació, de registre, o, entre altres coses,

davant peticions sobre campanyes permanents,

específiques o singulars.

1. ACTES INSTITUCIONALS

Una de les funcions del Departament de Comuni-

cació i Qualitat dels Serveis és garantir la correcta

celebració dels diferents actes institucionals orga-

nitzats de manera directa i, alhora, donar suport a

les iniciatives organitzades per altres departaments

del Districte de Sant Martí o impulsades per dife-

rents àmbits de la resta de l’Ajuntament de Barce-

lona, per una altra administració o per una entitat

ciutadana. 

Les iniciatives impulsades des del Districte de Sant

Martí han requerit la corresponent campanya de

comunicació, premsa, informació i difusió, que és

un dels principals fins d’aquest Departament. Una

tasca que es desenvolupa fent servir diferents

canals, sistemes i eines per a aconseguir arribar

als públics objectius, en particular, i als ciutadans i

ciutadanes, en general.

Durant l’any 2007, els actes institucionals que

s’han organitzat de manera directa o indirecta o les

iniciatives en les quals s’ha col·laborat en determi-

nats àmbits han estat els següents:

GENER

Organització

• Actes relacionats amb l’Any del Comerç.

• Campanya de dinamització comercial de la zona

Marià Aguiló de Dalt.

• Inauguració de la urbanització de l’interior d’illa

Llull, Marina, Ramon Turró i avinguda del Boga-

tell.

• Inauguració de la plaça Tísner (Avel·lí Artís

Gener).

• Inauguració de la xarxa d’aules informàtiques

Red.es a l’aula situada al Centre Cultural La Fari-

nera del Clot.

• Sessió informativa de presentació de la futura

escola bressol municipal Virrei Amat.

• Visita dels Reis de la Cavalcada del Poblenou al

centre penitenciari de Wad-Ras.

Col·laboració

• Campanya de recollida de joguines al Besòs.

• Campanya de recollida de joguines al Clot-Camp

de l’Arpa.

• Campanya de recollida de joguines al Poblenou.

Capítol 3  MEMÒRIA 2007  Departament de Comunicació i Qualitat dels Serveis

Memoria Sant Martí '07_4  29/5/08  17:19  Página 31



32

• Cavalcada de Reis de l’Eix Prim.

• Cavalcada de Reis al Clot-Camp de l’Arpa,

Poblenou i Eix Prim.

• Lliurament dels premis de la Cursa dels Nassos-

Sant Silvestre a la seu del Districte.

• Presentació del Pla Comunitari del Besòs.

FEBRER

Organització

• Actes relacionats amb l’Any del Comerç.

• Campanya de dinamització comercial de la zona

Marià Aguiló de Dalt.

• Consell de Comerç del Districte de Sant Martí.

• Inauguració de la reurbanització de la plaça de la

Verneda.

• Inauguració del Centre Cívic del Parc-Sandaru.

• Roda de premsa de presentació de la 10a Mos-

tra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya.

• Sessió informativa de presentació de l’aparca-

ment situat als carrers Bilbao/Ramon Turró.

• Signatura de convenis de patrocini de la 10a

Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya.

• Signatura del conveni de fundació de la Federa-

ció d’Associacions de Comerciants del Poble-

nou.

Col·laboració

• Acte de descoberta d’un mural pels drets

humans (Amb els drets humans, pinta el mur del

teu barri!), situat al carrer de Selva de Mar / ram-

bla de Guipúscoa.

• Carnestoltes al Poblenou.

• Cursa ciclista Interclubs.

• Duatló Sprint al districte de Sant Martí.

• Llibre sobre els Jocs Florals del districte de Sant

Martí.

• Rua i festa de carnestoltes al Clot.

• Signatura d’un conveni per a la donació d’ordi-

nadors d’empreses del 22@ a entitats del Distric-

te de Sant Martí.

MARÇ

Organització

• Actes relacionats amb l’Any del Comerç.

• Campanya de dinamització comercial de la zona

Marià Aguiló de Dalt.

• Celebració a Sant Martí del Dia d’Andalusia.

• Col·locació d’una placa commemorativa a la

casa natal d’Ildefons Pedra Chalé (1918-1978),

mestre d’escola del Poblenou.

• Commemoració a Sant Martí del Dia d’Andalusia.

• Inauguració de la reurbanització de la plaça dels

Porxos.

• Inauguració de la reforma integral de la Via Trajana.

• Inauguració de la reurbanització de la plaça de

Valentí Almirall.

• Inauguració de la reurbanització del Camí Antic

de València, de passatges del Poblenou i de la

plaça de Xavier Benguerel.

• IV Jornades de Treball del Districte de Sant

Martí.

• Coordinació, edició i presentació del llibre San-

daru. Història d’una beguda barcelonina. 

• Recepció dels participants al Camp de la Pau

2006 (Montevideo-Uruguai).

• Visita amb representants d’entitats, teixit comercial

i mitjans de comunicació a la Fira d’Abril 2007.

Col·laboració

• Acte central de la celebració a Sant Martí del Dia

Internacional de les Dones i inauguració de l’ex-

posició “Diari de les dones de Sant Martí”.

• Campanya de matriculació als centres escolars

de Sant Martí.

• Inauguració de l’exposició “Barcelona. El meu

carrer, el meu barri”.

• Inauguració de la reurbanització de la Gran Via

de les Corts Catalanes a Sant Martí.

• Jornades de tennis escolar.

• Presentació de l’estudi d’afluència de clients a

l’espai Eix Comercial Sant Martí.

• Presentació del cartell de la Fira d’Abril 2007.
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• Signatura d’un acord cívic amb Sant Martí Eix

Comercial.

• Trobada d’atletisme de les escoles de Sant Martí

2007. 

ABRIL

Organització

• 6a Mostra d’Entitats del Districte de Sant Martí

(inclosa la Mostra Gastronòmica).

• Acte de donació de rellotges d’escacs a clubs

d’escacs del districte de Sant Martí.

• Campanya de dinamització comercial de la zona

Marià Aguiló de Dalt.

• Lliurament de roses durant la festivitat de Sant

Jordi als casals de gent gran de Sant Martí.

Col·laboració

• 8è Congrés de Treballs de Recerca de Batxillerat

de Sant Martí.

• Celebració de la festivitat de Sant Jordi als cen-

tres educatius de Sant Martí.

• Celebració del Dia Internacional de la Dansa.

• Col·locació d’una placa commemorativa a la

xemeneia de Can Saladrigas en “Homenatge als

treballadors que han perdut la vida treballant”,

amb motiu del Dia Mundial de la Salut Laboral.

• Festa de la Primavera de la Verneda.

• Festival Galego Cova da Serpe.

• Inauguració de la 36a Fira d’Abril.

• Tancament definitiu de les cotxeres d’autobusos

del carrer de Lutxana.

MAIG

Organització

• Campanya de dinamització comercial de la zona

Marià Aguiló de Dalt.

• Col·locació d’una placa a les “Dones de la Repú-

blica” a la plaça de Valentí Almirall, en commemo-

ració del 75è aniversari del dret a vot de les dones.

• Elaboració de la Memòria del Districte de Sant

Martí 2006.

Col·laboració

• Actes institucionals celebrats amb motiu de la

trobada “Com sona l’ESO”.

• Concurs de colles sardanistes del Poblenou.

• Festa de la Primavera al Clot i Camp de l’Arpa

del Clot.

• Festa del projecte Apropem-nos.

• Festa de l’entitat ASME al CEM Verneda.

• Festa Major de Paraguai-Perú.

• Festes de Maig del Poblenou.

• Lliurament dels guardons dels Jocs Florals del

districte al Centre Cultural La Farinera del Clot.

• Presentació del Projecte Educatiu 22@.

• Visites de diverses entitats dels barris del distric-

te a la Fira d’Abril de Catalunya.

JUNY

Organització

• 6a Setmana del Comerç a Sant Martí.

• Campanya de dinamització comercial de la zona

Marià Aguiló de Dalt.

• Col·locació d’una placa als jardins d’en Xavier

Benguerel per la donació d’un grup de magnòlies

per part de l’Associació de Comerciants de

Marià Aguiló.

• Col·locació d’una placa commemorativa a Josep

Maria Huertas a la rambla del Poblenou.

• Dia del Comerç al Carrer.

• Homenatge a Josep Maria Huertas Claveria.

• Lliurament dels Premis de Comerç de Sant Martí

2007.

• Coordinació, edició i presentació del llibre El

comerç a Sant Martí: dels establiments centena-

ris als nous eixos comercials.

• Coordinació, edició i presentació del llibre Itine-

raris Poblenou, de Josep Maria Huertas

• Coordinació, edició i presentació del llibre

Records de la meva infància, les passejades amb

el pare, de Conxita Julià.

• Signatura de convenis per al patrocini de les

Havaneres a la Platja del Bogatell 2007.
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Col·laboració

• Acte de cloenda del Curs d’Educació Viària de la

Guàrdia Urbana.

• Acte de cloenda dels tallers dels casals de gent

gran de Sant Martí.

• Concentració de motos Custom.

• Cursa popular de la Vila Olímpica.

• Elaboració d’un tríptic informatiu dels Castellers

de Barcelona.

• Estiuàs de Sant Martí.

• Festa de cloenda de la 2a edició del projecte

“Memòria Virtual de la Gent Gran” de Sant Martí.

• Festa Major de la Pau.

• Festa Major del barri Maresme.

• Festes de final de curs als centres educatius de

Sant Martí.

• Festival de dansa de final de curs de l’ACR La Pau.

• Jocs Escolars a la Platja.

• Jornades Escolars de Tennis.

• Mostra de Poesia Comparada de Sant Martí.

• Revetlles de Sant Joan.

JULIOL

Organització

• Campanya de dinamització del comerç de la

zona Marià Aguiló de Dalt.

• Cantada d’Havaneres a la Platja del Bogatell.

• Elaboració del Plànol Guia d’Equipaments i Ser-

veis del Districte de Sant Martí.

• Elaboració del fullet informatiu sobre les bases

dels 45ns Premis Sant Martí.

• Elaboració i desenvolupament de la campanya

de comunicació, difusió i premsa de la Cantada

d’Havaneres a la Platja del Bogatell.

Col·laboració

• Cantada d’Havaneres al Parc de Bombers de

Llevant.

• Festa Major de la Vila Olímpica.

• Festa Major de Via Trajana.

• Triatló Sprint Barcelona.

AGOST

Col·laboració

• Open Internacional d’Escacs Vila del Poblenou.

SETEMBRE

Organització

• Commemoració a Sant Martí de la Diada Nacio-

nal de Catalunya.

• Commemoració a Sant Martí del Dia de la Ciutat

Autònoma de Ceuta.

• Sessió informativa de presentació del Pla d’Ac-

tuació del Districte a la Verneda i la Pau.

• Tasta-tapes al Besòs.

Col·laboració

• Acte de comiat dels alumnes participants en el

Camp de la Pau’07.

• Curs de la Festa Major del Poblenou.

• Cursa ciclista del Poblenou.

• Elaboració del llibre sobre la quarta edició de la

Mostra de Poesia Comparada del Districte de

Sant Martí.

• Festa Major de Diagonal Mar.

• Festa Major del Poblenou.

• Festa Major del Parc.

• Festa Major del Sud-oest del Besòs.

• Suport en la coordinació, edició i presentació del

llibre Fet al Poblenou. Un recorregut visual per

més de 150 anys d’història.

OCTUBRE

Organització

• Actualització i renovació de continguts del tríptic

informatiu de la Sala de Lectura del Clot.

• Recepció a representants dels carrers partici-

pants a la Festa Major del Poblenou’07.

• Sessions informatives per a la participació en la

definició del Pla d’Actuació del Districte al Clot i

el Camp de l’Arpa del Clot; a Sant Martí de Pro-

vençals; al Parc i la Llacuna del Poblenou i la Vila
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Olímpica del Poblenou; a Diagonal Mar i el Front

Marítim del Poblenou; a Provençals del Poble-

nou; al Poblenou, i al Besòs i el Maresme.

Col·laboració

• Acte de comiat dels participants al Camp de la

Pau 2007.

• Castanyades als barris del districte de Sant Martí.

• Festival de Tardor Escena Poblenou.

• Inici del curs de la “Memòria Virtual de la Gent

Gran” de Sant Martí.

• Nit d’Ànimes.

• Roda de premsa de presentació d’Escena Poble-

nou, 6è Festival de Tardor.

NOVEMBRE

Organització

• Acte institucional de lliurament dels guardons

corresponents als 45s Premis Sant Martí.

• Celebració a Sant Martí del Dia Internacional de

Persones amb Discapacitats.

• Coordinació, edició i presentació del llibre Gran

Via al districte de Sant Martí: història d’una gran

transformació.

• Recepció als participants de la 11a trobada de

Seat 600 del Poblenou.

Col·laboració

• Acte de celebració a Sant Martí del Dia Interna-

cional contra la Violència vers les Dones.

• Actes festius de l’Eix Comercial Sant Martí,

amb motiu de la Festa Major de Sant Martí de

Provençals.

• Concentració de 600 a la pl. de Valentí Almirall.

• Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí.

• Cursa atlètica del Front Marítim.

• Cursa ciclista de la Festa Major del Clot –

Camp de l’Arpa.

• Cursa de la Festa Major del Clot – Camp de

l’Arpa.

• Festa Major de la Verneda.

• Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa.

• Fira Boja.

• Lliurament de les Medalles d’Honor de la Ciutat.

• Presentació del llibre sobre la 4a edició de la

Mostra de Poesia Comparada.

DESEMBRE

Organització

• 3a edició de la campanya Nadal Solidari a Sant

Martí.

• Acte d’obertura del tram final del carrer de Bil-

bao.

• Acte de lliurament de claus de 39 apartaments

amb serveis per a gent gran situats a Concili de

Trento/Lope de Vega.

• Actes institucionals de Nadal.

• Elaboració del calendari de paret 2008.

• Inauguració del Complex Esportiu Municipal Vila

Olímpica.

Col·laboració

• 8a Cursa Sant Silvestre.

• Acte de col·locació de la primera pedra de la

residència assistida i centre de dia per a disca-

pacitats psíquics Montserrat Betriu.

• Actes del 25è aniversari del Centre Cívic de Sant

Martí.

• Aportació d’informació per a l’elaboració de la

Guia de Nadal editada per l’Ajuntament de Bar-

celona.

• Cros Escolar de Sant Martí.

• Edició i presentació del llibre de la Mostra de

Poesia Comparada de Sant Martí.

• Setmana Cultural del Maresme.

• Trobada d’atletisme de les escoles de Sant Martí. 

• XXV Festival de Patinatge Artístic de l’Agrupació

Patí La Verneda
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2. CANALS, SISTEMES I EINES PER A LA DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ O
D’INICIATIVES 

2.1. En suport físic

TIPUS NOMBRE

Comunicats als veïns i veïnes 26

Redacció i difusió d’invitacions institucionals 29

Salutacions institucionals 33

Vitrines de promoció institucional (TAM) 120 anuncis en diferents formats (en paper) 

que s’han col·locat durant l’any a les diferents vitrines

situades als barris del districte de Sant Martí

2.2. En suport electrònic

TIPUS NOMBRE

Altes (actualització, manteniment, gestió…) a l’apartat Equipaments

(bases de dades) de Barcelona Informació (ASIA) 65

Altes a l’Agenda a Barcelona Informació (ASIA) 482

Notes de premsa 83

Notícies al web del districte 58

2.3. Comunicació presencial/personal

TIPUS NOMBRE

• Entrevistes concedides pel regidor del Districte als mitjans de comunicació 125

• Rodes de premsa 6
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3. GESTIÓ DEL PROJECTE IRIS

El projecte IRIS és un sistema multicanal que gestiona incidències, queixes i suggeriments que els ciuta-

dans i les ciutadanes fan arribar a l’Ajuntament de Barcelona mitjançant diferents canals i que, segons la

temàtica exposada, són responsabilitat dels districtes o d’altres àmbits municipals. 

Des del Departament de Comunicació i Qualitat dels Serveis es coordina la gestió de l’IRIS al Districte de

Sant Martí i. Pel que fa a l’any 2007, els indicadors de gestió han estat els següents:
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ANY 2007 GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

Responsable gestió PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total PDT TANC Total Totals

COORDINADOR DTE. 1 1 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 19

CAP DE CIQ 2 2 1 1 2 2 1 1 2 8 10 4 4 8 8 6 6 10 10 1 7 8 1 4 5 1 1 58

OPERADOR CIQ 1 1 4 4 5

PREVENCIÓ I SEGURETAT 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 10

SERVEIS TÈCNICS 31 31 14 14 26 26 20 20 14 14 2 87 89 1 20 21 9 55 64 8 101 109 17 108 125 27 76 103 51 22 73 689

LLICÈNCIES I INSPECCIÓ 22 22 25 25 15 15 26 26 16 13 29 8 16 24 14 16 30 8 1 9 17 17 38 38 16 1 17 5 5 257

MANTENIMENT 1 99 100 127 127 116 116 127 127 168 168 100 100 1 120 121 4 50 54 5 53 58 15 17 32 12 28 40 46 3 49 1.092

PROJECTES 5 5 14 14 16 16 10 10 1 5 6 9 9 1 7 8 1 4 5 3 3 1 3 4 80

Total 1 160 161 183 183 181 181 184 184 19 211 230 10 219 229 17 175 192 21 114 135 31 169 200 71 141 212 58 112 170 108 25 133 2.210

ANY 2007 MES I ANY ALTA TOTAL

Estat fitxes Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

En tràmit 19 10 17 21 31 71 58 108 335

Tancades 161 183 181 184 211 219 175 114 169 141 112 25 1.875

Total 161 183 181 184 230 229 192 135 200 212 170 133 2.210

RESPONSABLE GESTIÓ DTE 10 EN TRÀMIT TANCADES TOTAL

DT10 COORDINADOR DISTRICTE 6 13 19

DT10 (R) CAP DE CIQ 5 53 58

DT10 (O) CIQ 0 5 5

DT10 (R) PREVENCIÓ I SEGURETAT 0 10 10

DT10 (R) SERVEIS TÈCNICS 115 574 689

DT10 (O) LLICÈNCIES I INSPECCIÓ 122 135 257

DT10 (O) MANTENIMENT 83 1.009 1.092

DT10 (O) PROJECTES 4 76 80

Total 335 1.875 2.210
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Actes que han requerit infraestructura

• Actes socioculturals i esportius 267

• Festes majors 10

• Actes del Districte de Sant Martí amb infraestructura externa 20

• Actes del Districte de Sant Martí sense infraestructura externa 115

TOTAL D’ACTES 412

38

4. INFRAESTRUCTURA

És el conjunt d’elements necessaris per al desen-

volupament d’actes festius, esportius, sociocultu-

rals, etc., que es fan a la via pública o a espais de

titularitat municipal. Aquests actes poden ser orga-

nitzats per un departament del Districte de Sant

Martí, per altres dependències municipals, per una

altra administració o per una entitat ciutadana.

Fonamentalment, els elements infraestructurals

que es gestionen són els següents: equips de so,

generadors elèctrics, equips d’il·luminació, tarimes,

transport, neteja, taules, cadires, trofeus, etc. 

En ocasions, també inclou la coordinació d’equips

humans, com ara els de la Brigada Municipal o els

de la Creu Roja.

Altres funcions de l’àmbit infraestructural són ges-

tionar i controlar el pressupost destinat pel Distric-

te de Sant Martí a l’organització d’actes, així com

vetllar perquè les activitats que s’organitzin s’ade-

qüin a la normativa legal vigent i perquè hi hagi una

coordinació correcta entre els diversos departa-

ments municipals —o d’altres administracions—

que participen en l’organització.
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5. OFICINA D’ATENCIÓ ALS 
CIUTADANS DEL DISTRICTE DE
SANT MARTÍ

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), ubicada

a la seu del Districte de Sant Martí (plaça de Valentí

Almirall, 1, planta baixa), té, entre d’altres, les fun-

cions següents:

• Facilitar tot tipus d’informació i realitzar qualsevol

tràmit que preveu el catàleg de tràmits, si el

sol·licitant aporta la documentació necessària.

• Ajudar a emplenar qualsevol tipus de documen-

tació municipal. 

• Registrar qualsevol documentació o escrit que es

vulgui adreçar a l’Ajuntament. 

• Canalitzar qualsevol proposta, queixa o suggeri-

ment respecte dels serveis municipals.

3.1. Persones ateses

MES XIFRA

Gener 12.995

Febrer 11.775

Març 13.032

Abril 11.717

Maig 14.416

Juny 13.392

Juliol 11.712

Agost 9.639

Setembre 9.497

Octubre 13.904

Novembre 13.264

Desembre 10.245

TOTAL 145.588

3.2. Tràmits o serveis realitzats

TIPUS XIFRA

Informació general 56.135

Targeta rosa 13.834

Hisenda 10.584

Població 168.530

Registre 30.309

Serveis tècnics 11.060

TOTAL 290.452
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Cap del
Departament

d’Administració

Suport a la
gestió

Gestió
econòmica

Gestió de
personal

Responsable de
contractació

Gestió
de sistemes
d’informació

Gestió de compres
i aprovisionament
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1. RECURSOS HUMANS

1.1. Plantilla

La plantilla del Districte de Sant Martí està formada actualment per un total de 185 treballadors i treballa-

dores, amb una mitjana d’edat de quaranta-vuit anys, i està dotada amb un pressupost de 7.644.420

euros. Aquest any 2007 és el primer des del 2002 en què la plantilla del Districte manté el nombre de tre-

balladors.

EVOLUCIÓ PLANTILLA 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL 220 218 194 189 184 185

VARIACIÓ -0,91% -11,01% -2,58% -2,65% +0,54

Distribució de la plantilla per dependències i categories 

GRUPS / REGIDORIA I COMUN. DEP. SERVEIS SERVEIS SECRET. TOTAL TOTAL 

DEPENDÈNCIES GERÈNCIAI QUALITAT ADMINIST TÈCNICSPERSONALS TÈCNICA 2007 2006

GRUP A (tècnics superiors) 3 0 1 8 6 3 22 21

GRUP B (tècnics de grau mitjà) 2 3 0 15 50 0 74 70

GRUP C (administ. i tèc. auxiliars) 0 12 7 16 5 3 43 43

GRUP D (aux. administ. i aux. pràctics) 3 7 2 13 12 2 34 39

GRUP E (subalterns i operaris) 0 0 3 0 7 1 12 11

TOTAL 2007 8 22 14 52 79 10 185 184

TOTAL 2006 8 22 13 52 80 9 184
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PLANTILLA PER TIPUS DE RELACIÓ LABORAL

Alta direcció 2

Funcionaris eventuals 2

Funcionaris de carrera 121

Funcionaris interins 22

Contractats laborals indefinits 37

Contractats laborals temporals 0

Comissions de serveis 1

TOTAL 185

PIRÀMIDE D’EDAT

Dones Homes

21 a 25 0 1

26 a 30 5 1

31 a 35 14 5

36 a 40 14 4

41 a 45 29 13

46 a 50 15 10

51 a 55 24 13

56 a 60 15 11

61 a 65 6 4

65 0 1

122 63

Districte de Sant Martí  MEMÒRIA 2007 Capítol 04

1.2. Formació
Durant l’any 2007 s’han realitzat un total de seixanta-tres cursos de formació, en els quals han participat

152 assistents, segons mostra el quadre adjunt.

TIPUS DE FORMACIÓ CURSOS ASSISTENTS

Habilitats 13 25

Administració, Hisenda i marc jurídic11 22

Prevenció de riscos i salut laboral 9 29

Urbanisme i medi ambient 8 33

Direcció i gestió 7 11

Benestar social 6 13

Proves de coneixement 5 13

Informàtica 4 6

TOTAL 63 152

Alta direcció
1% Funcionaris

eventuals
1%

Funcionaris 
de carrera

65%

Contractats
laborals 
indefinits

20%

Funcionaris 
interins

12%

Com. serveis
1%
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1.3. Recursos patrimonials

El patrimoni immobiliari del Districte es destina a equipaments per a gent gran, casals infantils, equipa-

ments esportius, d’ensenyament, biblioteques, serveis socials, centres cívics i culturals, serveis adminis-

tratius, etc. 

Capítol 04  MEMÒRIA 2007  Departament d’Administració

EQUIPAMENTS NOMBRE

CEIP 31

Escoles bressol 5

Escoles d’adults 3

Centres cívics i de barri (1) 9

Equipaments esportius 23

Casals d’avis 5

Casals infantils 4

Biblioteques 2

Edif. administratius (inclou caserna) 6

TOTAL 88

(1) Inclou centres de Serveis Socials i biblioteques integrades en

el mateix equipament.

La despesa en edificis es concentra en els quatre conceptes que es mostren a continuació.

DESPESA 2006 2007

Consums 1.521.372,12 1.848.830,30

Neteja 676.427,59 749.991,70

Manteniment 1.261.614,58 992.400,61

Lloguers 80.558,19 98.002,06

TOTAL 3.539.972,48 3.689.224,67
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1.4. Recursos tecnològics

L’any 2007 destaca per les renovacions tecnològi-

ques següents:

1.Substitució per part de l’IMI de tots els Pentium

III que quedaven a la seu del districte, així com al

carrer Andrade i a Can Felipa, per renovació dels

equips més antics.

2. Inversió del Districte en l’adquisició de trenta-

dos monitors TFT de 17” i un de 19” per posar-los,

sobretot, a la Divisió de Serveis Tècnics del Distric-

te, en substitució de les pantalles antigues.

3.Adquisició de setze ordinadors Pentium IV per

equipar nous centres i equipaments al districte

amb la següent distribució: cinc per al C. Cívic

Parc, cinc per a l’Espai Antoni Miró Peris i sis per al

Punt d’Informació Jove obert al C. Cívic Besòs.

4.Adquisició d’una nova impressora làser de color

al Departament de Manteniment i Projectes.

5.Substitució de la centraleta telefònica del C.

Cívic Can Felipa, que donava problemes a l’hora

d’establir connexió amb el centre en moments de

molta afluència de trucades, per una Alcatel, de

manera que el centre s’afegeix a Ibercom.

L’inventari d’equips informàtics és el següent:

PENTIUM I I II PENTIUM III PENTIUM IV PORTÀTILS IMPRESSORES TOTAL

Gerència i Regidoria 9 4 13

Comunicació i Qualitat 22 9 31

Dep. Administració 13 1 4 18

Secretaria Tècnico-Jurídica 1 9 6 16

Serveis Personals 36 4 95 3 37 175

Serveis Tècnics 57 10 67

TOTAL 2007 37 4 205 4 70 320
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1.5. Recursos econòmics

1.5.1. Evolució del pressupost

El pressupost definitiu de despeses del Districte l’any 2007 ha estat de 40.141.818,93 ?, un 19% dels

quals es destina a remuneració del personal (capítol I), el 51% a compres de béns i serveis (cap. II), el 4%

a transferències corrents (cap. IV) i el 26% a inversions reals i transferències de capital (cap. VI i VII).

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2005 2006 2007

Capítol I 7.084.447,97 7.069.162,31 7.644.420,36

Capítol II 17.708.411,34 18.493.843,53 20.235.273,10

Capítol IV 1.126.953,79 1.226.051,37 1.554.045,80

Capítols VI i VII 7.211.759,95 8.420.481,33 10.708.079,67

TOTAL 33.131.573,05 35.209.538,54 40.141.818,93
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1.5.2. Execució del pressupost

El pressupost definitiu del Districte de l’any 2007 ha estat de 40.141.820 euros. 

A continuació, es mostra l’estat d’execució del pressupost de despeses, capítols I, II, IV, VI i VII.

PRESSUPOST APROVAT PRESSUPOST DEFINITIU DESPESA REALITZADA %

CAPÍTOL I - PERSONAL 6.740.018 7.644.421 7.644.421 100

Direcció i Administració 3.136.345 3.054.356 3.009.274 98,52

Guàrdia Urbana 10.600 12.852 11.950 92,98

Serveis Personals 3.746.994 3.814.710 3.597.402 94,30

Serveis Tècnics 2.110.344 2.438.017 2.435.885 99,91

Comunicació i Qualitat 257.720 387.350 386.895 99,88

Gestió Compartida (Sector Mant. i Serveis) 10.527.988 10.527.988 10.527.978 100,00

CAPÍTOL II- DESPESA CORRENT 19.789.991 20.235.273 19.969.384 98,69

Serveis Personals 1.264.608 1.554.046 1.552.686 99,91

CAPÍTOL IV - SUBVENCIONS 1.264.608 1.554.046 1.552.686 99,91

Direc. i Administració (mat. inventariable) 120.000 124.260 124.207 99,96

Serveis Tècnics 9.139.000 10.283.820 7.828.708 76,13

CAPÍTOL VI - INVERSIONS 9.259.000 10.408.080 7.952.915 76,41

CAPÍTOL VII - TRANSF. CAPITAL 300.000 300.000 100

TOTAL 37.053.617 40.141.820 37.419.406 93,22
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1.5.3. Distribució del pressupost

El 92,74% de la despesa del capítol II es concentra

en nou conceptes: 

CAPÍTOL II      2007 IMPORT

Neteja viària 8.288.790,00

Serveis d’atenció social 2.606.046,88

Consums energètics 1.848.830,30

Manteniment vies públiques 1.818.177,91

Xarxa d’enllum. públic 1.579.830,00

Manteniment d’edificis 1.085.266,29

Gestió d’equipaments 789.196,00

Neteja d’edificis 749.991,70

La totalitat de la despesa en el capítol IV es con-

centra en quatre conceptes: 

CAPÍTOL IV      2007 IMPORT

Subvenció a gestió d’equipaments 662.136,00

Subvencions a entitats 558.365,80

Ajuts a famílies 232.062,00

Beques per a colònies d’estiu 101.482,00

TOTAL 1.554.045,80

La totalitat de la despesa en els capítols VI i VII es

concentra en cinc conceptes: 

CAPÍTOLS VI I VII     2007 IMPORT

Obres d’edificació 5.381.602,27

Obres a la via pública 4.248.304,00

Redacció de projectes 653.914,20

Reposició de mobiliari, maq. 

i informàtica 124.259,20

Transferència de capital 300.000,00

TOTAL 10.708.079,67
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1.5.4. Ingressos

Quant a la liquidació d’ingressos, el total de drets liquidats durant l’any 2007 ha estat de 12.641.578

euros, segons mostra el quadre adjunt.

Els ingressos de partides ampliables efectivament recaptats han permès ampliar el pressupost de despe-

ses en 240.735 euros.

ECON. CONCEPTE ECONÒMIC DRETS LIQUIDATS

2007

28200 Sobre construccions, instal·lacions, obres 8.343.133

31000 Expedició de documents (segell municipal) 13.758

31200 Llicències urbanístiques 501.724

32001 Taules i cadires (vetlladors) 371.592

32003 Altres ocupacions via pública 278.941

32005 Reserva estacionament 152.849

32006 Entrada de vehicles (guals) 2.064.525

34107 Residències de persones grans i albergs (menjador) 1.109

34127 Actes culturals districtes 31.350

38112 Reintegraments per subministraments 6.025

38114 Utilització telèfon públic 447

38115 Indemnitzacions desperfectes 6.350

39101 Infraccions d’ordenances 376.300

39915 Activitats centres cívics districtes 14.266

399.34 Serveis especials 41.695

47101 Subvencions finalistes empreses privades 68.010

55001 Concessions instal·lacions esportives 111.879

55002 Altres concessions 255.618

TOTAL 12.641.578

En cursiva, les partides ampliables.
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Capítol 5  MEMÒRIA 2007  Divisió de Serveis Personals

Cap de la Divisió
de Serveis 
Personals

Assessoria IMD

Tècnic de gestió/
planificació 
d’Educació

Tècnic de gestió/
planificació de

Salut, Gent Gran i
Dones

Tècnic de gestió/
planificació de
Serveis Socials

Equip Infància i
Adolescència en
risc. Assessoria

jurídica

Centre de 
Serveis Socials

Equip de 
Salut

Casal de gent 
gran Joan 
Casanelles

Ludoteca 
Xalet del Clot

Equipaments
Esportius

Centre Cultural
La Farinera

CC Sant Martí
Bibl. Sant Martí

CC Besòs
Bibl. Ramon Alòs

CC Can Felipa
Bibl. X. Benguerel

Equipaments
esportius

Equipaments
esportius

Equipaments
esportius

Lud. Ca l’Arnó
Cas. infantil Drac

Casal infantil 
Sant Martí

Casal infantil
Vaixell

Punt Jove
Sant Martí

Ludoteca
M. Gràcia Pont

Casal de gent 
gran Sant Martí
i Verneda Alta

Casal de gent 
gran Joan Mara-
gall i Paraguai-

Perú

Casal de gent 
gran Taulat

Equip de 
Salut

Equip de 
Salut

Equip de 
Salut

Centre de 
Serveis Socials

Centre de 
Serveis Socials

Centre de 
Serveis Socials

Tècnic de gestió/
planificació de
Clot i Cultura

Tècnic de gestió/
planificació de

la Verneda

Tècnic de gestió/
planificació del

Besòs i Pla Inte-
gral Besòs

Tècnic de gestió/
planificació del

Poblenou, Solida-
ritat i Drets Civils

Tècnic de gestió/
planificació d’Es-
ports i Secretaria

Tècnica

Tècnic de gestió/
planificació d’In-
fància, Joventut i

Medi Ambient

Suport 
administratiu i

secretaria.
Suport tècnico-

administratiu

ORGANIGRAMA
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INTRODUCCIÓ

La meva arribada al Districte al novembre del 2007

no em permet una aportació profunda sobre l’evo-

lució de la gestió de la divisió al llarg de l’any, però

sí l’anàlisi de resultats en comparació amb els anys

anteriors i també dels elements força que han guiat

el final d’un mandat i l’inici d’un altre. I és la finalit-

zació del mandat i l’inici del nou el que fa que els

objectius que es van establir per al 2007 hagin estat

molt consolidats, però també el que provocarà una

intervenció més sostinguda, en espera de noves

fites que ja s’albiren en funció del nou pla d’actua-

ció per al mandat i que han de redefinir les actua-

cions de la divisió. Em sembla interessant establir

aquesta valoració des dels dos àmbits actuals dels

Serveis Personals: l’Àrea d’Acció Social i Ciutada-

nia i l’Àrea d’Educació, Cultura i Benestar.

En referència al primer àmbit, Acció Social i Ciuta-

dania, els centres de Serveis Socials han tingut un

augment molt significatiu de la demanda, motivat

per la nova llei de dependència i per l’ampliació de

dotació dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), a

més de per altres factors prestacionals i socials;

com a resultat, trobem importants canvis en els

indicadors, ja que el nombre d’altes d’usuaris, per

exemple, ha crescut aquest any per sobre del

20%, i la teleassistència s’ha incrementat un 86%,

els ajuts econòmics més d’un 13% i el SAD un

40%. Aquest augment s’aprecia en la totalitat d’in-

dicadors, fet determinant en el grau d’ajust entre el

catàleg de serveis i la població que en demana.

Sobre la base d’aquest creixement, es farà neces-

sari adequar el model dels centres de Serveis

Socials a la nova situació. L’equip d’atenció a la

infància i a l’adolescència, que els dos últims anys

ha crescut en recursos humans fins a arribar a la

ràtio actual, també necessitarà adequació de l’es-

pai per a una prestació òptima del servei. La dina-

mització per a persones amb discapacitat manté

obertes les tres línies de treball: pla d’equipaments,

sensibilització d’escoles i/o altres locals de pública

concurrència i comissió d’accessibilitat, amb la forta-

lesa i l’impuls que caracteritzen Sant Martí.

Els indicadors del programa de Salut han crescut al

ritme de la població del districte; s’ha mantingut el

mateix catàleg de serveis de l’any anterior, en espe-

ra del nou contracte-programa. El Consell de Salut

ha esdevingut l’òrgan de reflexió conjunta impulsor

de la cohesió territorial. S’ha valorat que els equips

de salut comunitària han de prestar el servei en les

àrees bàsiques de salut com a entorn òptim.

Seguint amb l’anàlisi d’indicadors en el programa de

Dones, el Punt d’Informació i Atenció a les Dones

(PIAD) ha doblat el nombre de dones ateses, la mei-

tat de les quals té menys de quaranta-cinc anys,

però paral·lelament s’aprecia una baixa incorporació

de nous grups de dones al Consell, malgrat haver

consolidat projectes innovadors i de prevenció, com

ara Trenquem el silenci i seguir treballant amb inten-

sitat el circuit contra la violència amb les persones

que en són agents. També s’ha augmentat la quanti-

tat atorgada en subvencions a entitats.

El programa de Gent Gran assegura totes les línies

de treball actives, des dels tallers, que en alguns

casos ocupen el 100% de la disponibilitat del propi

equipament, fins a les propostes de dinamització

en xarxa entre casals. Cal destacar per innovadora

i ferma l’activitat de la Memòria Virtual, intergenera-

cional amb nois i noies dels IES i realitzada conjun-

tament amb el 22@. Resta pendent definir millor

l’espai de gent gran a El Parc per tal d’aconseguir

no només activitat dirigida a aquest col·lectiu, sinó

també a la satisfacció del col·lectiu.

Pel que fa a Infància, a finals d’any els equipaments

infantils tenen llista d’espera per al grup infantil; com
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que el Districte dóna prioritat als grups corresponents

a nois i noies, no s’ha donat resposta a aquesta

demanda. Els eixos de multiculturalitat i medi

ambient són transversals a tots els equipaments i

segueixen resultant motivadors. La campanya de

vacances ha vist augmentada la quantitat econòmica

per a atorgar beques en un 86% respecte al 2006; un

esforç pressupostari dirigit a aconseguir objectius de

conciliació familiar durant les vacances escolars.

Quant a les activitats de dinamització, evolucionen de

diferent manera, i els equips responsables adeqüen

oferta i demanda per a aconseguir millors resultats.

Pel que fa als serveis i activitat de l’àmbit d’Educa-

ció, Cultura i Benestar, la inauguració el 2007 del

Centre Cívic El Parc ha ampliat de manera significati-

va l’oferta de Cultura del Districte; transcorregut un

any des de la seva inauguració, els indicadors super-

en la previsió d’activitat inicial. En referència a tots

els centres cívics, queda palesa la consolidació de la

producció pròpia i del foment a la creativitat, amb

percentatges a l’alça molt significatius; més estancat

s’observa el creixement del calendari festiu i festes

populars. Les activitats de promoció, igual que les

activitats en els equipaments d’infància, es van rede-

finint per aconseguir els objectius. Un cas especial

és l’Estiuàs, ja que hem valorat que el format actual

—que ja ha fet els quinze anys— està esgotat i

necessita una revisió total per a l’any que ve. Les

biblioteques i la sala de lectura superen els anteriors

indicadors amb augments lineals i amb nous reptes

basats en les tecnologies de la informació.

Cal fer esment que el 22@ també està fent un

esforç en la dotació d’aules informàtiques als equi-

paments municipals; tot plegat significa que els

resultats en l’alfabetització informàtica i en l’ús de

sistemes d’informació als equipaments és remar-

cable. Convé que la Memòria 2008 reculli aquesta

activitat específicament.

En Esports, és destacable la inauguració al des-

embre del nou camp de gespa de futbol 7, en el

qual també es pot jugar a tennis, que fa que el

nombre d’instal·lacions esportives arribi a vint-i-

una. Les instal·lacions més antigues necessiten un

manteniment de posada a zero per a ser més com-

petitives, i és per això que l’augment del nombre

d’abonats en algunes d’elles no implica un índex

més espectacular al districte, encara que els

números augmentin any rere any. Es constata més

professionalització i eficàcia en els gestors, amb

una clara opció per la promoció esportiva: les acti-

vitats de promoció esportives escolars han aug-

mentat un 10%, el pla de promoció de l’atletisme

ha augmentat un 70% la seva oferta i ha quadrupli-

cat el nombre d’escoles participants i hem seguit la

línia d’integració de persones amb dificultats. El

Consell de l’Esport és participatiu i proactiu. 

Quant a les línies de treball d’activitats per a Joves,

basades únicament en la dinamització, a excepció

del Punt d’Informació i Assessorament Juvenil

(PIAJ), han resultat insuficients per a donar resposta

a la demanda que reben els equipaments i referents

territorials. El Punt, redefinit i ampliat al mes de des-

embre, ofereix una nova oferta d’informació molt

necessària. Val la pena destacar que la sala d’estu-

di nocturna —oberta en períodes d’examen a la

Sala de Lectura del Clot— ha multiplicat per cent

els usos de l’any anterior. En l’àmbit d’Educació,

Sant Martí segueix creixent en població escolar, i al

llarg de l’any s’han inaugurat un CEIP i un IES; a

més, està previst un nou centre per al curs 2008-

2009. És espectacular l’augment en un 40% del

nombre d’entitats que participen en l’ús social dels

centres sobre la base dels convenis signats.

El 2007 el Pla d’Entorn del Besòs ha realitzat

trenta activitats i compta amb nou centres partici-

pants, cosa que garanteix que tots els centres
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diana del pla estiguin implicats en aquesta millora

pel que fa a la relació amb un entorn que ha d’es-

devenir més educatiu. El suport a la xarxa AMPA

s’ha doblat, i ara és una xarxa molt activa i exigent.

En l’àmbit d’Educació Ambiental, s’ha de desta-

car que el Centre Cívic El Parc té aquesta qüestió

com a línia d’aprofundiment amb quinze projectes i

onze activitats. El nombre d’activitats de districte

s’ha doblat. Cooperació i Solidaritat ha mantingut

les línies d’intervenció del 2006 sense novetats.

Finalment, cal destacar que els Plans de Desen-

volupament Comunitari del Besòs i l’“Apropem-

nos” signifiquen la cohesió territorial dels serveis i

accions municipals amb el teixit social. “Apropem-

nos” ha realitzat vint-i-dues activitats, amb més de

mil participants, alhora que pretén desenvolupar el

marc teòric referencial a partir de les jornades del

novembre passat i altres espais de treball. Besòs

ha definit objectius i ha obert la porta a l’acció, ja

necessària per a reforçar els agents implicats. 

Carme Turégano

Cap de Divisió de Serveis Personals
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1. DADES GENERALS

1.1. Recursos humans

INDICADORS GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D GRUP E DISTRICTE

Personal propi

Direcció S. Personals 2 9 2 1 0 14

Centres Serveis Socials 4 40 2 5 1 52

Centres cívics 0 3 1 2 7 13

Totals 6 52 5 8 8 79

Personal extern

INDICADORS DISTRICTE

Centres cívics 16,5

Serveis per a infants 23

Sales de lectura 1,5

Plans comunitaris 4

Serveis per a joves 1

Serveis per a la gent gran 1

Equipaments esportius 185

Treballadores familiars 39

Totals 271
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1.2. Equipaments

INDICADORS CLOT VERNEDA BESÒS POBLENOU DISTRICTE

1. Biblioteques i sales de lectura 1 1 1 1 4

2. Escoles bressol 1 3 1 2 7

3. Centres infantil i primària 10* 16** 7 18 51

4. Centres d’educació especial 2 0 1 1 4

5. Instituts de secundària 6 7 5 7 25

6. Centres cívics i culturals 1 1 1 2 5

7. Centres de barri 0 2 1 2 5

8. Casals de la gent gran 1 2 2 2 7

9. Espais joves i punts informació 0 0 1 0 1

10. Casals infantils i ludoteques 1 3 1 1 6

11. Equipaments esportius 3 9 3 6 21

12. Centres de Serveis Socials 1 1 1 1 4

• És un districte amb una distribució homogènia dels equipaments pels diferents barris; només el Poble-

nou en els darrers anys, amb la nova arribada de ciutadans i amb l’expansió urbanística del 22@, ha tin-

gut un augment significatiu en el nombre d’equipaments.

*    1 escola concertada del Clot només és d’educació infantil.

**   3 escoles concertades de la Verneda només són d’educació infantil.
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1.3. Xarxa associativa

Tipus d’entitats per àmbits

ENTITATS ÀMBIT ACT. DE DISTRICTE ÀMBIT ACT. DE CIUTAT DISTRICTE

Culturals i científiques 97 4 101

Comerç 21 0 21

Esports 82 21 103

Educació i treball 96 0 96

Drets civils 0 0 0

Dones 12 7 19

Atenció social i salut 8 8 16

Religioses 0 0 0

Veïnals i polítiques 20 0 20

Cooperació i solidaritat 24 0 24

Infància i joventut 27 0 27

Gent gran 29 0 29

Persones amb discapacitat 3 24 27

Medi ambient 3 2 5

Altres entitats 4 0 4

Totals 426 66 492

• Les entitats dels diferents barris —és a dir, la xarxa associativa— continuen sent un lloc de trobada i de

relació per a gran parts dels ciutadans i ciutadanes del districte.

1.4. Participació territorial

Comissions del Pla d’Equipaments del Territori

INDICADORS CLOT VERNEDA BESÒS POBLENOU

Nre. d’entitats membres 9 20 25 15

Nre. de reunions 1 4 2 1

Nre. d’entitats participants 9 75 9 15
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Plans de Desenvolupament Comunitari

INDICADORS BESÒS “APROPEM-NOS” POBLENOU

Nre. d’entitats 34 Nre. d’entitats 14

Nre. de projectes 7 Nre. de projectes 15

• Els dos plans comunitaris del Districte estan consolidats i funcionen com a elements cohesionadors

dels territoris.

2. SERVEIS SOCIALS

2.1. Centres de Serveis Socials d’Atenció Primària

Indicadors CS Socials CS Socials CS Socials CS Socials Districte

del Clot de Sant Martí del Besòs del Poblenou

Personal dels equips bàsics d’atenció social primària

Assistents socials 7 8 6 9 30

Educadors/es 2 2 3 2 9

Psicòlegs 1 1 1 1 4

• Al mes de juny es van incorporar tres treballadores socials als centres de Serveis Socials del Clot, el

Poblenou i la Verneda, respectivament, per tal d’assumir el nou encàrrec que comporta la implementa-

ció de la Llei de promoció de l’autonomia i suport a la dependència. Els centres de Serveis Socials del

Clot i la Verneda han mantingut la treballadora social que cobreix les hores de conciliació familiar del

conjunt de treballadores socials i educadores del districte que s’han acollit a la reducció horària.

Atenció individual i familiar

Nre. d’expedients 31/12 1.085 1.403 842 1.380 4.710

Nre. d’altes usuaris 1.793 2.288 1.633 2.484 8.196

Nre. de persones ateses 1.303 1.403 1.191 1.899 5.796

Unitats d’atenció 3.854 3.810 3.518 5.763 16.945

• El nombre d’expedients en actiu a finals d’any ha augmentat significativament respecte de l’any anterior

degut a l’increment de persones usuàries dels diferents serveis que ofereixen els Serveis Socials: SAD,

SAT, etc.
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• L’import total de la despesa en ajuts econòmics a famílies s’ha incrementat un 13% respecte de l’any

2006. La despesa en habitatge, tant per a mantenir-lo com per a la recerca d’alternatives (pensions, habi-

tacions de relloguer, etc.), suposa més del 64% de la despesa total; l’habitatge, doncs, és la problemàtica

principal a què han de fer front les famílies més vulnerables.

Renda mínima d’inserció

Expedients en actiu 31/12 21 34 27 31 113

Indicadors CS Socials CS Socials CS Socials CS Socials Districte

del Clot de Sant Martí del Besòs del Poblenou

Atenció psicològica 

Persones ateses 43 39 57 37 176

Suport i atenció jurídica

Persones ateses 118 113 96 124 451

Unitats d’atenció 269 200 214 226 909
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CONCEPTE NOMBRE IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT

Alimentació 9 3.015 3 700 5 1.310 0 0 17 5.025

Roba 1 150 1 500 0 0 0 0 2 650

Transport 0 0 3 625 2 822 0 0 5 1.447

Salut 20 4.244 15 4.211 10 1.412 31 6.569 76 16.436

Habitatge - allotjament 46 2.475 20 15.807 29 14.005 89 50.153 184 104.140

Habitatge - manteniment 18 6.700 24 8.389 34 7.706 54 14.774 130 37.569

Escolars 54 9.878 33 7.033 17 3.221,95 51 11.084 155 27.995

Lleure 8 2.872 9 2.407 97 10.095,5 10 4.031 124 9.310

Formació ocupacional 0 0 0 0 0 0 2 456 2 456

Inserció laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generals 14 1.1486 1 320 6 1.395 12 5.948 33 19.131

Total 170 62.502 108 39.992 200 26.650 249 93.015 728 222.159

Ajuts econòmics
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2.2. Serveis d’Atenció Domiciliària

Indicadors CS Socials CS Socials CS Socials CS Socials Districte

del Clot de Sant Martí del Besòs del Poblenou

Treballadors/es familiars

Llars ateses 195 196 131 209 731

Persones servei actiu a 31/12 163 156 102 181 602

Mitjana d’hores setmanals 5,34 5,21 4,86 5,94 5,33

Neteja de la llar

Llars amb neteja periòdica 74 63 77 106 320

Mitjana hores neteja per llar 5 5 5 6 5,25

Menjars a domicili

Persones ateses 34 36 25 58 153

Nre. d’àpats servits 10.947 10.639 5.946 13.601 41.133

Servei de bugaderia

Llars ateses 2 2 0 5 9

Cost total Districte 2.490.073 €

• Aquest any 2007 hi ha hagut un increment important tant del cost total dels Serveis d’Atenció Domicilià-

ria —un 48% respecte del 2006— com del nombre d’usuaris dels diferents serveis: en el cas del servei

de neteja de la llar, gairebé s’ha triplicat en un any, i en el de treballadores familiars, l’augment ha estat

del 30%.

Arranjament d’habitatges

Llars arranjades 3 6 2 3 14

Teleassistència

Persones en actiu al dte. 3.975

• El servei de teleassistència, gratuït per als majors de setanta-cinc anys o per a persones amb proble-

mes de dependència, s’ha incrementat un 86% respecte de l’any anterior.
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2.3. Treball grupal i comunitari

Indicadors CS Socials CS Socials CS Socials CS Socials Districte

del Clot de Sant Martí del Besòs del Poblenou

Prevenció i atenció grupal

Nre. de projectes 1 1 4 5 11

Nre. de persones ateses 24 45 412 484 965

Prevenció i atenció comunitària

Projectes 1 0 5 2 8

Entitats i serveis 10 0 38 15 63

Coordinació institucional

Projectes 2 4 4 7 17

Entitats i serveis 124 28 31 33 216

• Els canvis esdevinguts en els models familiars i l’atenció prestada als nouvinguts, a la gent gran i a

altres col·lectius vulnerables, així com la prevenció de problemàtiques socials emergents, fan que els

Serveis Socials d’Atenció Primària desenvolupin estratègies de treball grupal, comunitari o en xarxa

amb diferents agents socials, entitats i serveis del territori, per donar resposta a les noves demandes

socials.

2.4. Atenció social especialitzada

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència Servei d’acolliment familiar

Indicadors Districte Indicadors Districte

Menors atesos 283 Menors acollits 99
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3. DONES

3.1. Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Indicadors Districte

Dones ateses al PIAD 450

Dones ateses a l’assessorament jurídic 125

• Sobre el perfil de les dones usuàries del PIAD, s’ha de destacar que el 58,3% té entre 26 i 45 anys i el

15% entre 56 i 65 anys; que el 61,4% són dones espanyoles, el 19,3% sud-americanes i la resta euro-

pees, magrebines i asiàtiques; que el 35,0% són dones casades i el 51,66 dones soles per diferents cir-

cumstàncies (solteres, separades, divorciades i vídues, respectivament); que el 33,9% de les dones

tenen un fill o filla, el 22,0% dos fills o filles, i el percentatge menor se situat en 3 o 4 fills o filles; que el

canal d’entrada al servei del 20,0% de les dones ha sigut mitjançant persones conegudes i, en segon

lloc, per derivació de professionals de serveis socials, les associacions de dones, àrees bàsiques de

salut i informació a la premsa.

3.2. Dinamització dones

Indicadors Districte Indicadors Districte

Actes per commemorar el 8 de Març Diari de les dones

Nre. d’activitats 16 Nre. d’activitats 15

Nre. de participants 1.460 Nre. de participants 320

Dia 25 de novembre, contra la violència vers les dones

Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 200

3.3. Suport a entitats 3.4. Participació

Subvencions 2007 Consell de Dones

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 12 Nre. d’entitats membres 12

Subvencions atorgades 11 Nre. de reunions 0

Import atorgat 11.075 Mitjana d’assistents 0

Nre. de reunions comissions 12

Mitjana d’assistents 17
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• El Circuit de Violència de Sant Martí es va crear l’any 2003. Durant el 2007 s’han organitzat sessions for-

matives per als diferents professionals, equipaments i serveis del Districte per ajudar-los en la tasca de

prevenció, detecció, atenció i recerca. El Circuit funciona en aquest moment a partir de sessions plenà-

ries i dues comissions de treball: la Multidisciplinària i la de Formació.

• El Consell de Dones continua organitzant activitats per a commemorar el Dia Internacional contra la Vio-

lència de Gènere vers les Dones, amb l’objectiu de denunciar la violència i de treballar la sensibilització,

la informació i la formació de la població del districte en general. Durant el curs escolar 2006-2007 s’ha

treballat als centres d’educació secundària a partir del projecte “Trenquem el Silenci a Sant Martí”, con-

juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics, la Plataforma Unitària contra la Violència i el Punt

d’Informació i Atenció a les Dones, Espais per la Igualtat i Serveis Personals. El projecte ha estat gestio-

nat econòmicament pel Districte, l’Institut Català de les Dones i el Premi del Públic del 25 de Novembre

de 2006, del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, de l’Ajuntament de Barcelona.

• S’ha celebrat el desè aniversari del Diari de dones de Sant Martí, un diari pensat, redactat i dissenyat

per dones. El Diari és una eina de participació i d’immersió en el treball periodístic per part de les dones.

Es tracta d’un procés per desenvolupar tant les llibertats individuals com les col·lectives, a través d’un

mitjà de comunicació que han anat coneixent i fent seu. S’ha elaborat una exposició que fa un recorre-

gut pels deu anys del Diari i per les diferents formes de viure la llibertat: llibertat d’expressió, de pensa-

ment, social, política, educativa, de les persones...

• Mostra d’entitats de Dones de Barcelona.

• S’ha preparat la ponència “Barcelona, arriba a temps!” per presentar-la al II Congrés de Dones de Bar-

celona. Ha estat un procés participatiu per a impulsar el debat sobre un dels principis orientadors del

PAM de Dones, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, que ha tingut com a eix l’experiència

de quatre anys de treball amb el projecte “La comunitat amb les dones i les famílies”.
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4. GENT GRAN

4.1. Casals i espais de gent gran

Indicadors Casal GG Casal GG Casal GG Casal GG Casal GG Casal GG Casal GG Districte

Casanellas Sant Martí Parc Verneda Paraguai Maragall Taulat

Alta Perú

Nre. de tallers 36 24 10 25 14 27 44 180

Nre. d’hores programades 91 76 37 60 24 34 76 398

Nre. d’inscrits als tallers 557 630 220 385 370 281 675 3.118

Nre. d’activitats 60 1 7 10 14 55 47 194

Nre. participants activitats 977 45 1.382 230 210 910 6.310 10.064

Nre. de socis inscrits 2.759 3.016 1.082 1.096 1.360 4.059 5.015 18.387

• Hi ha hagut un augment considerable d’oferta de cursos i tallers, així com de participants, respecte d’al-

tres anys. Això es deu bàsicament a la feina dels dos dinamitzadors, que han incentivat aquestes activi-

tats. La contenció de l’augment ha estat deguda als problemes infraestructurals (capacitat reduïda

d’espais en alguns dels casals) i a les limitacions imposades pel pressupost.

• S’ha de destacar l’activitat al Casal de Gent Gran del Parc: cal tenir en compte que ha iniciat la seva

activitat al març del 2007 després de gairebé quatre anys en què va estar tancat per les obres de cons-

trucció del nou equipament.

4.2. Dinamització gent gran

Indicadors Districte Indicadors Districte

Trobada Sardanista Trobada Country

Nre. d’activitats 1 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 199 Nre. de participants 250

Jornada esportiva dels casals a la Verneda Trobada Memòria Virtual Gent Gran

Nre. d’activitats 1 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 490 Nre. de participants 75

Caminades esportives Activitat intergeneracional de country

Nre. d’activitats 10 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 235 Nre. de participants 25
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• S’ha consolidat la dinàmica de realització d’activitats conjuntes entre diversos casals del districte. D’a-

questa manera els usuaris de diferents equipaments estableixen lligams alhora que s’optimitzen recur-

sos en aplegar en un sol projecte el que abans es feia de forma repetida en diferents casals.

• La Memòria Virtual de la Gent Gran de Sant Martí és un projecte multimèdia socioeducatiu en què alum-

nes i persones grans col·laboren conjuntament en la recuperació de la memòria històrica del districte a

partir de les trajectòries vitals d’aquestes persones grans.

4.3. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 13 Nre. d’activitats que han rebut 12

Subvencions atorgades 11 Entitats perceptores 9

Import atorgat 50.806 € Import atorgat 3.327,44 €

4.4. Participació

Comissió de Gent Gran

Indicadors Districte

Nre. d’entitats membres 16

Nre. de reunions 6

Mitjana d’assistents 23

• La Comissió de Gent Gran ha mantingut mensualment una trobada. Tanmateix, la riquesa de l’espai pel

que fa a la representativitat d’un ampli ventall de serveis i entitats de gent gran no s’ha vist augmentada,

ja que sempre hi assisteixen les mateixes persones i, a més, algunes de les més actives per diverses

raons han deixat d’assistir-hi.

• Això no obstant, sí que es valora molt positivament la demanda per part dels participants de mantenir

l’espai, de fer-ho de manera mensual i de treballar temes del seu interès, així com el fet que no tinguin

una actitud merament passiva.
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5. CULTURA

5.1. Centres cívics i culturals

Indicadors CC La Farinera CC Parc CC Sant Martí CC Besòs CC Can Felipa Districte

Calendari festiu i festes populars

Nre. d’activitats 111 19 11 6 5 152

Nre. de participants 16.920 941 2.675 1.306 2.800 24.642

Coneixement i relació

Nre. de tallers 142 89 108 76 66 481

Nre. d’usuaris i usuàries 1.211 1.033 3.438 1.081 1.072 7.835

Producció cultural

Cicles 7 3 22 5 4 41

Nre. d’espectacles 68 19 43 40 42 212

Nre. d’espectadors 7.238 1.212 7.370 2.416 2.115 20.351

Nre. d’exposicions 13 16 5 14 12 60

Foment de la creativitat

Usos dels espais de creació/ assaig 889 173 998 713 608 3.381

Persones usuàries dels espais 5.893 858 1.936 4.811 7.993 21.491

Entitats o grups usuaris 149 51 171 139 135 645

Col·laboració agenda territorial

Activitats pla comunitari 0 0 0 126 0 126

Act. de les assoc., obertes al barri 0 0 97 0 61 158

Cooperació i associacionisme

Usos de cessió d’espais 1.529 501 6.223 145 1.985 10.383

Entitats que tenen cedit un espai 354 66 441 156 326 1.343
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Suport logístic

Lloguers d’espais 495 81 13 20 31 640

Lloguers/ cessions d’equips/ material 0 21 381 47 301 750

• La cultura es concep com a teixit de relacions socials vives i, alhora, com a producte d’aquestes rela-

cions socials. Els ciutadans i les ciutadanes són, al mateix temps, consumidors i creadors de cultura.

Aquesta doble mirada obliga a tenir en compte les formes més desinstitucionalitzades que prenen vida

al carrer i als espais públics, o les múltiples pràctiques culturals de la ciutadania.

• Els diferents programes que s’han dut a terme s’organitzen, per una banda, a partir de les campanyes

d’activitats culturals d’estiu i tardor, i per l’altra, per a totes aquelles iniciatives presentades als diferents

centres cívics i culturals, biblioteques i sala de lectura del districte.

• S’ha consolidat l’oferta de producció pròpia amb aquella produïda per les entitats a les quals dóna

suport. El districte necessita un sector cultural fort, vertebrat, capaç de projectar el districte a la ciutat i

que alhora atregui talent i coneixement. De la mateixa manera, el manteniment de la cohesió social al

districte té molt a veure amb les estratègies culturals definides al Pla d’Acció del Districte.

• Els centres cívics i culturals com a espais públics de proximitat faciliten l’emergència de nous públics i

la incorporació de les persones nouvingudes en els espais de creació. S’ha de prioritzar el binomi proxi-

mitat-qualitat, en un context de diversitat cultural i de complexitat creixent de les dinàmiques culturals

dels barris.

5.2. Activitats de promoció i acció cultural

Indicadors Districte Indicadors Districte

SOStenibilitat Havaneres a la Platja

Nre. d’activitats 15 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 278 Nre. de participants 6.000

Dia d’Andalusia Poesia Comparada

Nre. d’activitats 2 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 1.200 Nre. de participants 200
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Menú escènic Infantils al Besòs

Nre. d’activitats 8 Nre. d’activitats 7

Nre. de participants 209 Nre. de participants 487

Festival de la tardor. Escena Poblenou Flamenc

Nre. d’activitats 25 Nre. d’activitats 16

Nre. de participants 4.000 Nre. de participants 1.300

5.3. Biblioteques i sala de lectura

Indicadors Sala de Lectura Biblioteca Biblioteca Biblioteca Districte

del Clot Sant Martí Ramon Alós Xavier

Provençals Benguerel

Total visites 19.273 51.183 44.731 197.509 312.696

Mitjana de visites al dia 75 2.138 2.167 8.170 12.550

Nre. d’usuaris préstecs 4.721 16.046 17.903 56.512 95.182

Nre. d’usuaris Internet 2.680 4.961 5.438 24.528 37.607

Nre. d’usuaris espai multimèdia - 894 3.890 23.847 28.631

Documents prestats 9.029 45.385 57.070 193.864 305.348

Nre. d’activitats 44 64 78 175 361

Nre. de participants 867 1.429 1.300 4.701 8.297

D’altra banda, les biblioteques adquireixen un nou perfil: mantenen les funcions originàries i donen res-

posta als reptes de la societat de la informació, àmbit en el qual aquests equipaments estan jugant un

paper cabdal.

• Les biblioteques del districte i la sala de lectura han treballat de manera coordinada a l’hora de progra-

mar les diferents activitats que s’han ofert. 

• Els eixos de treball corresponen a les funcions bàsiques de les biblioteques:

1.La biblioteca, porta d’entrada als continguts

2.Espais per a l’aprenentatge

3.Espais per a la generació de noves formes de ciutadania i identitat

4.Escenaris per al lleure dels ciutadans

5.Component clau de la infraestructura creativa

6.Centre cultural bàsic de proximitat
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5.4. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 57 Nre. d’activitats que han rebut 59

Subvencions atorgades 49 Entitats perceptores 36

Import atorgat 120.291 € Import atorgat 232.456,05 €

6. ESPORTS 

6.1. Instal·lacions esportives municipals

Indicadors Clot Verneda Besòs Poblenou Districte

Dades generals

Nre. d’instal·lacions 3 9 3 6 21

Nre. d’espais esportius 9 33 11 20 73

Nre. de concessions 3 9 3 5 20

Complexos esportius

Nre. d’abonats 2.931 18.022 2.917 6.386 30.256

Nre. d’usos abonats 106.491 732.836 144.831 297.649 1.281.807

Nre. d’entrades puntuals 1.804 4.553 649 11.148 18.154

Nre. d’escolars lectiu 190 906 105 488 1.689

Nre. d’usuaris federats 50 2.206 0 781 3.037

Nre. d’usuaris cursets 245 1.047 75 886 2.253

Camps de futbol i pistes poliesportives

Nre. d’escolars lectiu 45 750 0 240 1.035

Nre. d’usuaris federats 1.051 2.191 306 876 4.424
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Espais esportius d’ús lliure

Cistelles de bàsquet 5 3 2 12 22

Taules de ping-pong 2 3 3 10 18

Frontons 1 0 0 0 1

Parcs de skate 0 0 0 1 1

Pistes poliesportives 1 1 2 5 9

Circuits de córrer 1 2 1 2 6

• Pel que fa a inversions esportives, s’ha construït un nou camp de futbol 7 de gespa artificial, en el qual

també es pot jugar a tennis, situat entre els barris de la Vila Olímpica i del Poblenou.

• Els equipaments esportius en aquest darrer any han professionalitzat la seva gestió, i els clubs, les enti-

tats i les empreses gestores han fet un salt endavant donant un servei acurat i que té en compte les

necessitats esportives dels ciutadans i ciutadanes dels diferents barris.

• Cal destacar la consolidació dels nous esports urbans: skate, BMX i patins en línia, molt practicats entre

els joves, que fan un ús molt exhaustiu dels espais dedicats a aquests esports.

6.2. Promoció esportiva

Indicadors Districte Indicadors Districte

Programa de tennis escolar Curses populars de Districte

Nre. d’activitats 36 Nre. d’activitats 3

Nre. de participants 2.267 Nre. de participants 1.466

Nre. d’escoles 23

Pla de promoció de l’atletisme Promocions esportives escolars

Nre. d’activitats 54 Nre. d’activitats 46

Nre. de participants 2.841 Nre. de participants 3.428

Nre. d’escoles 92 Nre. de grups escolars 74

Esport per als sense sostre Esport per a la gent gran

Nre. d’activitats 4 Nre. de tallers 28

Nre. de participants 75 Nre. de participants 607
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Mostra d’Audiovisuals de Muntanya Curses ciclistes i triatlons

Nre. d’activitats 10 Nre. d’activitats 3

Nre. de participants 800 Nre. de participants 1.216

• El Pla de Promoció de l’Atletisme ha tingut molt d’èxit entre les escoles del districte. Aquest any cal

destacar el IV Cross Escolar de Sant Martí, que ha comptat amb 420 participants.

• La Mostra d’Audiovisuals de Muntanya en el seu 10è aniversari s’ha consolidat com un punt de trobada

imprescindible per als amants i practicants dels esports de muntanya. Aquest any ha millorat molt la

qualitat dels treballs presentats al concurs.

6.3. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 48 Nre. d’activitats que han rebut 31

Subvencions atorgades 44 Entitats perceptores 26

Import atorgat 63.000 ? Import atorgat 17.733,92

•Durant aquest any s’ha seguit donant suport als clubs i entitats que promocionen l’esport per a infants i

joves i que donen una especial atenció a l’esport femení d’aquestes edats i als esports minoritaris.

6.4. Participació

Consell de l’Esport del Districte Consells equipaments

Indicadors Districte Indicadors Districte

Nre. d’entitats membres 30 Nre. de consells 20

Mitjana d’assistents 20 Nre. de reunions 28

Reunions del ple 1

• Els consells d’equipaments han estat uns òrgans efectius, perquè s’hi han tractat tots els temes relacio-

nats amb la gestió dels equipaments, i participatius, ja que hi han participat les entitats i els represen-

tants dels usuaris, els consellers de totes les forces polítiques, els gestors i els tècnics de l’Ajuntament.
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7.1. Activitats de cooperació i solidaritat

Indicadors Districte Indicadors Districte

Agermanament amb La Habana del Este (Cuba) “Apropem-nos”

Nre. d’activitats 1 Nre. d’activitats 22

Nre. de participants 150 Nre. de participants 1.200

Nadal solidari Verneda Solidària

Nre. d’activitats 1 Nre. d’activitats 5

Nre. de participants 200 Nre. de participants 250

7.2. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 8 Nre. d’activitats que han rebut 1

Subvencions atorgades 8 Entitats perceptores 1

Import atorgat 6.130 € Import atorgat 1.125,2 €

7.3. Participació

Comissió Verneda Solidària Comissió “Apropem-nos”

Indicadors Districte Indicadors Districte

Nre. d’entitats membres 5 Nre. d’entitats membres 16

Nre. de reunions del ple 10 Nre. de reunions del ple 12

Mitjana d’assistents 8 Mitjana d’assistents 10

Nre. de comissions 6

Nre. de reunions de comissions 35
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8. INFÀNCIA

8.1. Ludoteques, casals infantils i espais d’adolescents

Ludoteques

Indicadors Ludoteca Xalet Ludoteca Ludoteca Ma Districte

del Clot Ca l’Arno Gràcia Pont

Nre. d’inscrits 210 102 94 406

Nre. d’usos ludoteca per entitats 40 1 8 49

Nre. d’usos de grups escolars 62 5 1.528 1.595

Nre. d’usos familiars 0 0 42 42

Casals infantils

Indicadors Casal Infantil Casal Infantil Casal Infantil Districte

St. Martí El Drac El Vaixell

Nre. d’inscrits 70 45 75 190

Espais d’adolescents

Indicadors Ludoteca Ma Casal Infantil Casal Infantil Districte

Gràcia Pont St. Martí El Vaixell

Nre. d’inscrits 0 15 10 25

• Aquest any augmenta espectacularment l’ús dels espais de les ludoteques per part dels grups escolars.

També augmenten els usos que fan els ciutadans i ciutadanes de les ludoteques i disminueixen els usos

dels casals infantils. Neix un nou grup o espai d’adolescents al Casal Infantil de Sant Martí com a res-

posta a les necessitats detectades per l’equipament. 
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8.2. Campanya de vacances d’estiu per a infants i adolescents

Indicadors Casals d’estiu Campus Rutes, colònies Districte

i esportius Olimpia i campaments

Nre. d’activitats homologades 30 15 17 62

Nre. de places ocupades 9.948 2.255 329 12.532

Beques concedides 693 35 120 848

Import atorgat 74.202,18 3.784,46 13.608,81 101.744,55

Infants amb discapacitats amb suport

Places d’infants amb discapacitats amb suport 98 0 3 101

Import monitors suport 35.971 0 946 36.917

• La campanya de vacances és un recurs molt important que afavoreix que les famílies amb fills puguin

conciliar la vida laboral i familiar. Aquest any ha augmentat l’oferta d’activitats a la ciutat. Així mateix,

han augmentat les places ocupades.

• Les beques han augmentat un 86% respecte a l’any passat, cosa que ha suposat un gran esforç econò-

mic per part del Districte.

8.3. Dinamització infantil

Indicadors Districte Indicadors Districte

Cuidem el medi ambient (Clot) Mostra de jocs i joguines (Clot)

Nre. d’activitats 10 Nre. d’activitats 10

Nre. de participants 230 Nre. de participants 735

Jugar. T’en recordes? (Clot) Ca l’Arno a l’hort (Verneda)

Nre. d’activitats 5 Nre. d’activitats 30

Nre. de participants 104 Nre. de participants 140

Petits cinèfils Sant Martí (Verneda) Proj. infant-familiar St. Martí (Verneda)

Nre. d’activitats 8 Nre. d’activitats 8

Nre. de participants 268 Nre. de participants 173
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Espai de deures (Besòs) Franja jove (Besòs)

Nre. d’activitats 58 Nre. d’activitats 29

Nre. de participants 268 Nre. de participants

“Web web”  (Besòs) Revista del casal El Drac (Verneda)

Nre. d’activitats 7 Nre. d’activitats 12

Nre. de participants 103 Nre. de participants 216

Descobreix una nova aventura El Drac (Verneda) Tardor de vida

Nre. d’activitats 12 Nre. d’activitats 18

Nre. de participants 150 Nre. de participants 24

Apropem-nos a l’àrab (Poblenou) Pas a pas amb l’adolescència (Poblenou)

Nre. d’activitats 1 Nre. d’activitats 26

Nre. de participants 12 Nre. de participants 24

Colors per a l’esperança (Poblenou)

Nre. d’activitats 12

Nre. de participants 24

•En els projectes de dinamització destaca el treball en temes de multiculturalitat i medi ambient.

8.4. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 3 Nre. d’activitats que han rebut 13

Subvencions atorgades 3 Entitats perceptores 9

Import atorgat 1.550 € Import atorgat 11.998,73 €
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9. EDUCACIÓ

9.1. Centres escolars

Indicadors Clot Verneda Besòs Poblenou Districte

Escoles bressol

Nre. de centres públics 1 3 1 2 7

Educació infantil / primària

Nre. de centres públics 6 7 4 13 30

Nre. de centres concertats 4* 9** 3 5 21

Educació secundària

Nre. de centres públics 3 5 2 3 13

Nre. de centres concertats 3 2 3 4 12

Educació especial

Nre. de centres públics 0 0 1 0 1

Nre. de centres concertats 2 0 0 1 3

Educació d’adults

Nre. de centres públics 1 1 1 0 3

Nre. d’escoles oficials d’idiomes 0 1 0 0 1

*   1 escola concertada del Clot només és educació infantil.

** 3 escoles concertades de la Verneda només són educació infantil.

9.2. Cessió d’espais per a l’ús social dels centres escolars

Indicadors Clot Verneda Besòs Poblenou Districte

Nre. de centres amb conveni* 6 3 0 2 11

Nre. de centres amb cessió puntual 7 7 6 14 34

Nre. d’entitats participants** 14 25 14 17 70

*Normalment amb més d’un sol conveni.

**No s’han sumat més d’una vegada les mateixes entitats que puguin utilitzar espais de més d’un centre.

Centres amb conveni: CEIP Antoni Balmanya, CEIP Dovella, CEIP La Farigola, CEIP L’Arenal de Llevant,

CEIPM Escola Cases, CEIP Sant Joan de Ribera, IESM Zafra, CEIP Els Horts, CEIP La Caixa, CEIP Els

Porxos, CEIP Acàcies i IES Infanta Isabel.
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9.3. Promoció educativa

Indicadors Districte Indicadors Districte

Suport i xarxa AMPA Jocs florals

Nre. d’activitats 62 Nre. de treballs presentats 350

Nre. d’AMPA participants 24 Nre. de centres participants 39

Pla d’entorn Campanya de preinscripció curs 06-07

Nre. d’activitats 30 Nre. d’activitats 71

Nre. de centres participants 9 Nre. de centres participants 56

9.4. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 15 Nre. d’activitats que han rebut 31

Subvencions atorgades 9 Entitats perceptores 24

Import atorgat 14.790 € Import atorgat 8.957,80 €

9.5. Participació

Consell Escolar de Districte Consell Escolar de Centre

Indicadors Districte Indicadors Districte

Nre. de membres 44 Nre. de consells de centre 43

Mitjana d’assistents 29 Nre. de RR MM 22

Reunions del ple 2 Nre. de reunions 180

Nre. de comissions 2 Mitjana de reunions per consell 3

Reunions de les comissions 3
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10. MEDI AMBIENT

10.1. Ambientalització d’activitats

Indicadors Districte Indicadors Districte

L’Ajuntament més sostenible Festes sostenibles

Nre. d’activitats 2 Nre. d’activitats 4

Nre. de participants 200 Nre. de participants 26.000

•Per quart any, el Districte de Sant Martí, conjuntament amb les entitats del Districte, ha continuat la tasca

de fer les festes més sostenibles i amb criteris més respectuosos amb el medi ambient, com la utilització

de gots reutilitzables i de vaixella compostable, la recollida selectiva de les deixalleries, l’estalvi de recur-

sos energètics, la minimització de la contaminació acústica, etc., a les havaneres de l’Estiuàs, les festes

del Poblenou i en algun acte de les festes majors del Clot i la Verneda 

•Així mateix, hem continuat amb l’ambientalització interna mitjançant la campanya per a aconseguir un

Ajuntament més sostenible i repartint un kit de material d’oficina respectuós amb el medi ambient.

10.2. Activitats d’educació ambiental

Agenda 21 escolar Kit ambiental membres Consell Ciutadà

Nre. de projectes 21 Nre. d’activitats 1

Nre. d’escoles 21 Nre. de participants 52

Promoció de reductors d’aigua Llum verda a les associacions

Nre. de projectes 1 Nre. de projectes 1

Nre. d’entitats 107 Nre. d’entitats 107

Projecte SOStenible CC Parc-Sandaru Tallers ecoLÒGICS CC Parc Sandaru

Nre. d’activitats 15 Nre. d’activitats 11

Nre. de participants 748 Nre. de participants 90

• S’han iniciat altres activitats d’educació mediambiental, com són les xerrades sobre qüestions d’estalvi

d’aigua, estalvi energètic i consum responsable, que s’han realitzat als casals de gent gran. La promo-

ció dels punts verds s’ha desenvolupat coincidint també amb l’obertura del punt verd de barri Andrade.
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10.3. Participació

Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat

Indicadors Districte

Nre. de membres Obert

Nre. de reunions 0

Mitjana d’assistents 0

•Aquest any no s’ha convocat cap reunió del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

11.1. Punt d’Informació i Assessorament Juvenil

Indicadors Districte

Consultes ateses 1.679

Visites web 0

Nre. d’activitats 109

Nre. de participants 1.679

•Del punt d’informació jove cal destacar que han augmentat molt les activitats, sobretot les que s’adrecen

als estudiants de 4t d’ESO i batxillerat i les que tenen com a finalitat orientar laboralment els joves. 

11.2. Sales d’estudi nocturnes

Indicadors Districte

Sala de lectura del Clot

Punts de prestació 1

Nre. d’usos 32.671

• La sala d’estudi puntual ubicada a la sala de lectura del Clot es consolida en el seu segon any de fun-

cionament i augmenta els usos de manera exponencial.
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11.3. Dinamització juvenil

Indicadors Districte Indicadors Districte

Mínim (Poblenou) Escena Poblenou  (Poblenou)

Nre. d’activitats 5 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 100 Nre. de participants 1.500

Atlas (Poblenou) Nit de les Ànimes

Nre. d’activitats 4 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 105 Nre. de participants 200

Nits a la Mediterrània (Verneda) Perpetracions (Verneda)

Nre. d’activitats 1 Nre. d’activitats 3

Nre. de participants 600 Nre. de participants 1.200

Nit de terror (Besòs) Joves en moviment (Besòs)

Nre. d’activitats 3 Nre. d’activitats 2

Nre. de participants 197 Nre. de participants 30

FragMents (Parc) Dia de la Música (Parc)

Nre. d’activitats 2 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 380 Nre. de participants 220

Els Juliols Viatgers (Parc) On Air (Parc)

Nre. d’activitats 4 Nre. d’activitats 1

Nre. de participants 73 Nre. de participants 60

• FragMents: Es tracta d’un cicle d’arts escèniques en format de cabaret on caben tota mena de discipli-

nes, des del teatre fins a la dansa i la música, passant pel circ. Es realitza trimestralment.

• Dia de la Música: Es dedica la programació específica a la celebració del dia internacional d’aquesta disci-

plina artística amb un programa musical específic. La singularitat consisteix en el fet que es realitza amb

elements que incorporen el respecte al medi ambient, tant en el discurs com a la posada en escena.
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• Full de ruta. Els Juliols Viatgers: Es tracta d’un cicle de xerrades sobre viatges que no estan pensats en

clau turística, sinó que s’hi busca implicació i interactuació amb la comunitat receptora, tant cooperant o

vivint la quotidianitat amb ella.

• On Air: És un concert coorganitzat pels joves del barri i la Comissió de Festes entorn del hip-hop i el

break dance.

11.4. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 21 Nre. d’activitats que han rebut 41

Subvencions atorgades 16 Entitats perceptores 11

Import atorgat 26.650 € Import atorgat 37.020,82 €

11.5. Participació

Comissió de Joventut

Indicadors Districte

Nre. de membres Oberta

Nre. de reunions 0

Mitjana d’assistents 0

• Aquest any no s’ha convocat cap reunió de la Comissió de Joventut.
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12. SALUT PÚBLICA

12.1. Prevenció de la malaltia i promoció de la salut a la població escolar

Indicadors Nre. de centres Nre. d’alumnes Grau cobertura alumnes Grau cobertura centres

Vigilància epidemiològica de la tuberculosi

Cribratge tuberculínic 1r primària 20 1.309 48,05 % 44,44 %

Nre. de PPD positius - 5 - -

Vacunacions

Hepatitis A+B 6è primària 43 1.467 83,57 % 100 %

Varicel·la 6è primària 43 1.467 92,29 % 100 %

Antitetànica- antidiftèria 2n ESO 23 1.481 56,44 % 100 %

Revisió carnet vacunal 1r primària 46 1.683 86,92 % 100 %

Programa de salut bucodental

Nre. d’escoles amb educació 

sanitària (dents netes) 21 789 46,88 % 48,83 %

Nre. d’escoles amb revisió 

odontològica 20 603 95,69 % 46,51 %

Fluoració (de 1r a 6è d’EP) 37 2.098 22,76 % 51,35 %

Educació secundària

PASE (1r) 8 514 31,75 % 34,78 %

Canvis (2n) 5 377 25,40 % 21,74 %

Decideix (3r) 5 375 25,63 % 21,74 %

Préssec (4t) 3 200 14,81 % 13,04 %

Parlem clar (4t) 1 58 4,30 % 4,35 %
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12.2. Altres actuacions de prevenció i promoció de la salut

Subministraments de farmacioles Intervencions preventives cuines escolars

Indicadors Districte Indicadors Districte

Nre. d’escoles amb revisió Nre. d’escoles amb

i subministrament 30 revisió de menús 54

Altres centres en què se 

subministra farmaciola 18

Nre. d’escoles en què s’ha 

lliurat informe dels punts crítics 53

Nre. d’escoles amb valoració 

de contaminació encreuades 34

Nre. d’escoles amb valoració 

de temperatura del plat 19

12.3. Participació

Consell de Salut

Indicadors Districte

Nre. d’entitats membres 57

Nre. de reunions plenària 1

Mitjana d’assistents 28

• S’ha realitzat el cribratge tuberculínic als alumnes de primer de primària de vint escoles del districte, per indi-

cació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Dels 1.309 nens i nenes cribrats, cinc han

resultat positius; o sigui, que en algun moment de la seva vida han estat en contacte amb el bacil de Koch.

• S’han administrat les vacunes de la hepatitis A+B i de la varicel·la a l’alumnat de 6è de primària del

100% de les escoles del districte i la vacuna antitetànica-antidiftèrica als alumnes de 2n d’ESO de totes

les escoles de secundària de Sant Martí. La cobertura d’aquesta última vacuna és del 56,44% com a

conseqüència dels problemes de subministrament de la vacuna a escala de tot Europa, que a nosaltres

ens van obligar a deixar pendents de vacunar una part de la població diana, la qual es vacunarà durant

el curs escolar 2007-2008.
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• El nombre d’alumnes de 1r a 6è de primària que a l’escola es renten les dents amb fluor és baix, possi-

blement degut al cansament del professorat. En contrapartida, s’han incrementat el grau de cobertura

de revisions odontològiques i les activitats de salut bucodental.

• Els programes preventius sobre el consum de substàncies addictives, l’alimentació, la prevenció de

malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, etc., continuen tenint una cobertura baixa.

Esperem que la introducció del programa “Salut i Escola”, amb la figura d’un professional de la salut per

a atendre les consultes privades al centre escolar, ajudi la comunitat educativa a valorar la necessitat de

treballar els programes preventius.

• Als menjadors escolars s’ha fet la revisió habitual dels menús i s’ha lliurat a les escoles un informe amb

els punts crítics. Així mateix, s’ha valorat el risc de contaminacions encreuades i la temperatura del plat.

12.4. Prevenció càncer de mama

Nre. de sessions a dones població diana: 2

Nre. de sessions a professionals sanitaris 3

Nre. d’àrees bàsiques salut participants: 4

• La realització del Pla de Comunicació s’ha dut a terme entre el grup de dones de 50 a 52 anys, que

entren a formar part, per primera vegada, del Programa Preventiu del Càncer de Mama dirigit a dones de

50 a 68 anys, del Consorci Sanitari de Barcelona.
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13. PERSONES AMB DISCAPACITATS

13.1. Promoció suport

Suport de Serveis Socials d’Atenció Primària

Indicadors Districte

Demandes ateses 403

Suport a: Serveis Personals Serveis Tècnics Comunicació i Qualitat

Indicadors Districte Indicadors Districte

Intervencions 44 26 30

13.2. Dinamització de persones amb discapacitat

Indicadors Districte Indicadors Districte

Campanya de sensibilització Dia Internacional de les

dels petits comerços Persones amb Discapacitat

Nre. d’activitats 2 Nre. d’activitats 6

Nre. de participants 20 Nre. de participants 600

Campanya de sensibilització a les escoles

Nre. d’activitats 5

Nre. de participants 500

• Pla de reserves d’aparcament públiques per a persones amb discapacitat al districte de Sant Martí. Inici

de l’estudi de la prospecció de places públiques existents i anàlisi de la necessitat de places de nova

creació.

• Exposició de la situació actual del Pla d’Equipaments de Serveis Socials per a Persones amb Discapaci-

tat al districte de Sant Martí, a la seu del districte. Mostra dels equipaments existents al districte i els de

nova creació.
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• Estudi de viabilitat envers la instal·lació de bucles magnètics a la sala de plens del Districte de Sant

Martí, així com a la sala d’actes del Centre Cívic Parc. Aquest aparell facilita a les persones amb disca-

pacitat auditiva l’accés a la comunicació en els espais municipals on se celebren actes adreçats a la

població mitjançant la supressió de barreres de la comunicació. El bucle magnètic és una ajuda tècnica

que proporciona un nivell òptim de confort d’audició, sense distorsió del so ni sorolls de fons i sense

perjudici de la distància, ja que el so arriba directament a l’oïda de la persona que porta audiòfon, a tra-

vés d’un cable instal·lat al voltant d’un espai tancat.

13.3. Suport a entitats

Subvencions 2007 Suport logístic

Indicadors Districte Indicadors Districte

Subvencions sol·licitades 11 Nre. d’activitats que han rebut 1

Subvencions atorgades 10 Entitats perceptores 1

Import atorgat 6.225 € Import atorgat 1.628,64 €

13.4. Participació

Comissió d’accessibilitat i promoció Comissió de Seguiment del Pla 

de les persones amb discapacitat d’Equipaments de Serveis Socials per a  

Persones amb Discapacitat

Indicadors Districte Indicadors Districte

Nre. d’entitats membres 7 Nre. d’entitats membres 3

Nre. de reunions 5 Nre. de reunions 3

Mitjana d’assistents 15 Mitjana d’assistents 9

• A la Comissió d’Accessibilitat i Promoció de les Persones amb Discapacitat s’han desenvolupat un total

de deu qüestions, una de les quals ha estat el PAD (Pla d’Actuació de Districte). Els membres de la

Comissió han realitzat un total de seixanta-quatre propostes a aquest Pla.

• La Comissió de Seguiment del Pla d’Equipaments ha impulsat al llarg de l’any el Pla d’Equipaments i ha

consolidat els projectes proposats (dues residències i tres llars residències per a persones amb discapa-

citat). El mes de novembre ha iniciat la 2a fase del Pla d’Equipaments consistent a aconseguir més equi-

paments per a les persones amb discapacitat, així com a consolidar el procés de creació dels

equipaments de la 1a fase.
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1. DIRECCIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

La Direcció de Serveis Tècnics és l’òrgan que s’en-

carrega de gestionar l’espai públic i de vetllar per-

què les actuacions que es realitzen en l’entorn

privat es desenvolupin respectant la legalitat urba-

nística i la protecció ambiental.

Així doncs, intervé en la creació, millora i conserva-

ció de l’espai públic i en el projecte o la construc-

ció dels edificis municipals, així com en la seva

conservació.

Pel que fa a la legalitat urbanística i protecció

ambiental, gestiona el procés d’atorgament de les

llicències i de fer respectar les normatives mitjan-

çant la inspecció i la incoació dels expedients san-

cionadors oportuns o bé de restitució a la legalitat.

Per fer possibles els punts anteriors, la Direcció de

Serveis Tècnics s’estructura orgànicament en el

Departament de Manteniment i Projectes i en el

Departament de Llicències i Inspecció.

Durant aquest any 2007, final del mandat, s’han

culminat els últims compromisos que contemplava

el Pla d’Actuació del Districte, amb un balanç glo-

balment satisfactori, atès que s’han complert les

previsions: han entrat en servei els equipaments o

els espais públics previstos i s’han iniciat les darre-

res actuacions.

Així doncs, han entrat en servei:

- El Centre Cívic del Parc “Sandaru”.

- El C. E. Vila Olímpica.

- La sala de lectura a Can Uriach, que rebrà el

nom d’Espai Antoni Miró Peris.

- La reurbanització de la plaça de Valentí Almirall.

- La urbanització dels espais interiors del barri del

Sud-oest del Besòs en l’illa entre els carrers de

Bernat Metge i de Lluís Dalmau, amb la inclusió

de la xarxa de recollida pneumàtica de brossa.

I s’han iniciat:

- La urbanització dels espais interiors del barri del

Sud-oest del Besòs en l’illa entre els carrers de

Ferrer Bassa i de Lluís Borrassà, amb la inclusió

de la xarxa de recollida pneumàtica de brossa

tant en aquesta illa com en la contigua fins al

carrer de Llull.

- El nou Casal Infantil El Drac a Via Trajana.

Es mereixen un comentari especial les obres de la

futura biblioteca i del centre d’imatgeria festiva a

Can Saladrigas, que s’acabaran a mitjans del 2008.

Durant els primers mesos de l’any van culminar les

últimes actuacions previstes dins del Pla de Man-

teniment Integral, que cal recordar que han signifi-

cat una millora molt important de l’accessibilitat de

l’espai públic, sobretot en els nuclis antics del

Poblenou i del Clot – Camp de l’Arpa. L’actuació

més significativa realitzada en aquest final de pro-

grama ha estat la millora dels espais a la Verneda

entre els carrers de Menorca, del Maresme i de

Cantàbria.

Respecte de la legalitat urbanística i protecció del

medi ambient, a més de l’activitat reglada pel que

fa a les llicències d’obres i d’activitats, on ja estan
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molt consolidats els efectes de les ordenances

d’activitats i d’obres menors (OMAIIAA i OROM

respectivament), cal remarcar el programa de tre-

ball portat a terme amb les activitats ubicades al

Port Olímpic perquè s’adaptin al Pla Especial apro-

vat l’any anterior. Així mateix, cal indicar que s’han

reeditat altres campanyes destinades al control de

l’ús de la via pública i les ocupacions indegudes.

Organitzativament, el més important a destacar

són els canvis promoguts pel nou equip de govern

en la Gerència de Serveis Generals i la creació de

la Direcció de Serveis de Suport a la Inspecció,

òrgan de coordinació territorial en l’àmbit de la Ins-

pecció que, com a objectiu principal, a més de

constituir-se en referent per als districtes, abordarà

des d’una perspectiva de ciutat el projecte de

millora de la qualitat de la inspecció municipal.

2. DEPARTAMENT DE LLICÈNCIES I
INSPECCIÓ

El Departament de Llicències i Inspecció s’estruc-

tura en dos blocs diferenciats: el bloc de llicències,

que engloba la informació, tramitació i resolució de

les llicències que sol·licita el ciutadà, i el bloc d’ins-

pecció, que vetlla pel compliment de la normativa

en les llicències concedides i atén les queixes i els

requeriments del ciutadà sobre les activitats i obres

que es realitzen dins l’àmbit del districte.

Llicències
Les llicències es divideixen en quatre grans grups:

- Llicències/comunicats d’obres menors i llicències

d’obres majors 

- Llicències/comunicats d’activitats

- Llicències d’ocupació de la via pública 

- Llicències de guals.

Ingressos generats (en €)

TIPUS DE LLICÈNCIES 2007

Activitats 989.126

Obres majors 643.271

Obres menors 5.746.174

Via pública   854.819

TOTAL 8.233.390

Llicències d’activitats

No hi ha hagut modificacions que puguin afectar la

tramitació d’aquestes llicències.

Com era previsible, aquest any s’han tramitat les

llicències ambientals del Port Olímpic, cosa que ha

provocat un increment tant en el nombre d’expe-

dients com en els ingressos que s’han generat.

El nombre total de llicències i comunicats d’activi-

tat tramitats en el Districte durant l’any 2007 és el

següent:

ACTIVITATS SOL·LICITADES 2007

Comunicació-Annex III.3 229

Simplificada-Annex III.2 36

Ordinària-Annex III.1 95

Ambiental-Annex II.2, II.1 94

Canvi de titular 300(*)

TOTAL 754

(*) dades aproximades 

TERMINI MITJÀ RESOLUCIÓ 2007

Dies 120 dies (*)

(*) Les llicències d’activitats contemplades als annexos III.3 i III.2

es tramiten per comunicació; és a dir, el tràmit és realitzat directa-

ment a l’OAC.
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Ingressos generats (en €)

TIPUS D’INGRÉS 2007

Taxes 353.466

Impostos 635.660

TOTAL 989.126

Activitats 

PER TIPUS 2007 PER RESOLUCIÓ 2007

Serveis 155 Concessió 159

Venda no alimentària 74 Concessió a precari 15

Venda alimentària al detall 37 Caducitat 16

Indústries i tallers 64 Denegació 5

Recreatives 32 Desestimació 4

Altres 21 Desestimació d’ofici 2

Suspensió -

Admeses 246

No admeses 14

Admeses a precari 8

TOTAL 383 TOTAL 469
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Llicències d’obres majors i menors
L’Ordenança reguladora de les obres menors ha

estat totalment implantada. Aquesta ordenança

pretén simplificar la tramitació en aquelles obres

menors que tenen un impacte mínim en la configu-

ració arquitectònica dels edificis, les quals, d’altra

banda, són les més habituals.

D’aquesta manera, són tractades com a comuni-

cats, els quals s’admeten en el moment que es

presenten al Registre, sempre que vagin acompan-

yats de la documentació que es demana a aquest

efecte.

En el Districte es realitza la comprovació de tots els

comunicats per tal de verificar si, efectivament,

corresponen a la tramitació que es demana. 

OBRES MAJORS 2007 RESOLUCIONS 2007

Nova planta 29 Concessió 57

Ampliació 14 Caducitat 10

Reforma 34 Denegació 4

Desistida 4

TOTAL 77 75

OBRES MENORS 2007 RESOLUCIONS 2007

Llicències 278 Concessió 247

Comunicats 670 Admeses 652

Caducitat 4

Denegació 6

TOTAL 948 909

Obres menors

PER TIPUS D’ACTUACIÓ 2007 PER RESOLUCIÓ 2007

Restauració de façanes 58 Concessió/Admesa 914

Enderrocs 84 Caducada 4

Reparació i millores d’edificis 142 No admesa 20

Actuacions estructurals 90 Denegada 7

Reformes a l’interior d’habitatges 137 Altres 23

Reformes a l’interior de locals 140

Aparells elevadors i annexos construcció 58

Altres 239

TOTAL 948 TOTAL 968
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Ingressos generats obres 

TIPUS D’INGRÉS 2007

Majors Menors

Taxes 35.065 360.892

Impostos 608.206 5.385.282

TOTAL 643.271 5.746.174

Llicències d’ocupació de via pública

Durant aquest any s’ha continuat amb la millora

dels procediments de tramitació i s’han traspassat

a Hisenda els rebuts d’aquelles llicències que es

renoven anualment.

Això ens ha permès, com l’any anterior, realitzar

dues campanyes de retirada d’elements de la via

pública, tant d’activitats com d’obres, i la campan-

ya de vetlladors. 

Així mateix, hem pogut agilitar els tràmits de reno-

vació de les parades del Mercat de Provençals i

posar al dia totes les llicències de reserva d’esta-

cionament per a persones amb discapacitats.

LLICÈNCIES VIA PÚBLICA 2007

Dia de Sant Jordi 305

Mercat de Provençals 123

Mercaderies a les voreres 27

Xurreries 7

Quiosc de gelats 23

Terrasses 124

Fires artesanes 44

Reserva locals d’espectacle 1

Reserva estacionament obres 139

Reserva per a minusvàlids 396

Venda no sedentària 30

Atraccions 31

Altres 181

TOTAL 1.431

Ingressos 

GENERATS 2007

Total via pública 854.820

Llicències de guals
S’ha continuat amb la revisió del padró de guals i

s’han donat de baixa els guals fora d’ús i d’activi-

tats desaparegudes.

GUALS 2007

Sol·licitats (nous) 57

Modificacions 29

Ingressos 

GENERATS 2007

Ingressos guals nous o modificats 2.233.390

Llicències de cartelleres publicitàries
El Districte és qui autoritza la instal·lació de carte-

lleres publicitàries en tanques de solars, o d’obra,

en mitgeres, etc., i de grans rètols lluminosos

publicitaris o identificadors en coronament al terrat

o a la façana dels edificis. L’objecte és verificar el

compliment de la normativa inclosa a la Ordenança

reguladora dels usos del paisatge urbà. Tot i que la

competència és bàsicament del Districte, en casos

determinats cal un informe de la Comissió Mixta de

Protecció del Paisatge Urbà. 

Les llicències de rètols identificadors tenen una

duració indefinida, i les de rètols publicitaris i car-

tells tenen un termini d’un any, renovables pel

mateix titular amb caràcter preferent fins a quatre

anys.
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LLICÈNCIES 2007

Cartells de nova llicència 40

Rètol lluminós 5

Altres 3

TOTAL 48

Inspecció

Aquest any s’han dut a terme diverses campanyes,

com ara la campanya de vetlladors i la campanya

d’ocupació de la via pública per a activitats diverses i

per a obres. Pel que fa a la campanya de vetlladors,

es va inspeccionar tot l’àmbit del districte per com-

provar que el nombre de vetlladors s’ajustava al de la

llicència concedida, es van obrir expedients sancio-

nadors i es va fer la retirada dels vetlladors de les

terrasses que no disposaven de llicència o quan el

nombre de vetlladors era excessiu. La campanya

d’ocupació de la via pública es va realitzar en dues

etapes, l’una a la primavera i l’altra a la tardor, i va

comprendre les zones més comercials del districte.

Simultàniament a aquesta i amb l’ajut de la Guàrdia

Urbana, es van inspeccionar les ocupacions de la via

pública per part dels promotors de les obres, atenent

preferentment la seguretat dels vianants.

INSPECCIONS 2007 %

Activitats 20 0,68

Conservació d’edificis 505 17,05

Disciplina d’obres 690 23,30

Disciplina d’activitats 1.066 36,00

Guals 183 6,18

Obres majors 1 0.03

Publicitat i rètols 105 3,55

Sanitat 91 3,07

Urbanístiques 55 1,86

Via pública 245 8,28

TOTAL 2.961 100.00

La informació del quadre següent recull les resolu-

cions que s’han generat per efecte de l’activitat de

la inspecció expressada per tipologia de matèries:

RESOLUCIONS 2007

Activitats 3

Conservació d’edificis 203

Disciplina d’obres 228

Disciplina d’activitats 333

Guals 50

Obres majors 1

Publicitat i rètols 60

Sanitat 26

Urbanístiques 13

Via pública 16

TOTAL 933
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3. DEPARTAMENT DE
MANTENIMENT I PROJECTES

El Departament de Manteniment i Projectes té cura

de la conservació de l’espai públic, immobiliari i

viari, així com de la creació de nous béns patrimo-

nials municipals, dins l’àmbit territorial del districte

de Sant Martí.

Aquest departament va néixer el darrer mandat a

partir de la fusió dels antics Serveis de Projectes i

Manteniment amb el propòsit de configurar una

oficina de gestió d’encàrrecs de projectes i obres

que assegurés que aquests incorporaven, des del

moment de la seva primera definició, aquells crite-

ris d’ús que demanava l’entorn, així com l’optimit-

zació de les ulteriors tasques de manteniment. 

En aquest sentit, i a causa de la seva especificitat i

rellevància, dintre del Departament es configura un

Servei de Manteniment que gestiona directament

les brigades municipals, que executen tot allò con-

cernent a la reparació, la petita reforma o les millo-

res relacionades amb l’ús i la seguretat.

Més enllà de la definició dels criteris i programes

dels projectes gestionats des del Districte, aquest

reajustament de l’organigrama ha permès destinar

recursos a tasques de seguiment i coordinació d’o-

bres que, impulsades des de diferents operadors

públics i privats, tenen incidència en el territori.

Des d’aquesta visió global, s’han intentat traslladar

al conjunt de l’activitat constructiva els criteris de

durabilitat i facilitat de reposició i neteja, inherents

a la filosofia del manteniment. 

Val a dir que, a més, des d’aquesta posició, s’ha

fet un esforç per vetllar per l’exigència de l’aplica-

ció de la normativa, especialment en matèries com

ara l’execució de les disposicions establertes al

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, les relatives a la

sostenibilitat o les referides a les noves mesures a

adoptar davant la prevenció de la legionel·losi.

Projectes

L’any 2007 tanca el quadrienni pressupostari del

mandat 2004-07 i es pot definir com un any d’aca-

bament de bona part de les grans actuacions que

han donat contingut al PAD del Districte, encara

que alguna d’aquestes actuacions encara caval-

quin sobre els primers mesos de l’any 2008. 

En el quadre següent es detallen les principals

obres gestionades des del Departament en el

decurs de l’any 2007, amb informació sobre les

empreses adjudicatàries i els pressupostos asso-

ciats, tant durant l’any 2007 com dels anys 2005 i

2006, així com les previsions per al 2008 quan s’ha

tractat d’obres amb caràcter plurianual.
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Aquestes obres s’han complementat amb la

col·laboració en la definició de les actuacions que

s’estan duent a terme en el decurs dels anys 2005-

07, dins del Pla de Manteniment Integral que

impulsa el Sector de Serveis Urbans i Medi

Ambient, que han suposat una important “neteja

de cara” de nombroses zones del districte. Aques-

tes actuacions, doncs, consisteixen sobretot en

l’arranjament de paviments de voreres, la implanta-

ció de guals adaptats i la millora de l’enllumenat.

Les zones del districte afectades per aquest Pla

han estat: Poblenou, Maresme, Ca n’Oliva, Camp

de l’Arpa i Verneda. 

A banda d’aquesta actuació “general”, s’ha execu-

tat un seguit de projectes específics, d’entre els

quals destaquen la recuperació dels espais inte-

riors entre els carrers de Ca n’Oliva i Camp Arrias-

sa, la remodelació de les rambletes dels carrers

Doctor Zamenhof i Alcalà de Guadaira, la remode-

lació de la plaça de Can Robacols i la conversió en

zona per a vianants dels carrers Llagostera, Histo-

riador Maians, Coronel Sanfeliu i Finestrat, així com

el tractament i millora d’una important quantitat de

passatges del districte, com ara el passatge Fluvià,

el passatge Olivé, el passatge Cantí, el passatge

Pere Ripoll o el passatge Bosch i Labrús.
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2005 2006 2007 2008

Punt d’Informació Juvenil Can Uriach IMESAPI 207.599,92

Reurbanització de la plaça de Valentí Almirall ACYCSA 49.989,65 342.218,04 384.640,00

Conversió en zona de vianants del c/ de Marià Aguiló COYNSA 399.851,58 628.893,36

Centre Cívic del Parc (Sandaru) EXISA 1.887.455,10 767.685,47

Equipament Cultural Can Saladrigas CLOSA 555.337,98 1.349.545,00

Pista de Futbol 7 Vila Olímpica BENJUMEA 970.516,42

Arranjament de la plaça dels Porxos EMCOFA 1.406.300,00 352.772,03 581.000,00

Espais int. Lluís Borrassà i Ferrer Bassa COMSA 1.588.636,90 1.292.363,00

Espais int. Bernat Metge i Lluís Dalmau FCC 799.630,00 850.681,28 164.962,13

Rehabilitació de la nova seu de l’Ateneu del Clot TEYCO 269.000,15

Vestidors de la pista del Clot de la Mel CURTO 196.412,35

Vestidors del Camp de Futbol Maresme SECLASA 367.203,94

Casal Infantil El Drac BENJUMEA 542.378,05

Plaça de Valentí Almirall ACYCSA 50.000,00 453.446,17
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Manteniment

El Servei de Manteniment assumeix dins del

Departament de Manteniment i Projectes les fun-

cions relatives a la conservació d’edificis i d’espais

públics del districte. Això ho fa bàsicament mitjan-

çant les empreses especialitzades contractades

amb aquesta finalitat.

Pel que fa als edificis, disposa de les brigades de

conservació d’edificis i instal·lacions, i quant a la

via pública, de la brigada d’actuació a la via públi-

ca i de les brigades de pavimentació, d’enllumenat

i de neteja.

Per atendre aquestes funcions tan diferenciades, el

servei s’estructura en dos àmbits: el d’edificis i el

de la via pública.

Edificis

L’àmbit de manteniment d’edificis s’encarrega de

la reparació i la conservació dels edificis i de les

instal·lacions adscrits al districte. 

Una part de les actuacions es realitzen mitjançant

les contractes de manteniment i la resta a través

de petits projectes de gran manteniment. Com a

indicador de l’activitat de les brigades d’edificis,

volem subratllar que es van realitzar 2.324 inter-

vencions. Tot això ha provocat que no es pogués

dur a terme la segona fase de repassos en els dife-

rents centres. 

Com a obres de gran manteniment més represen-

tatives, cal remarcar:

• Rehabilitació de patologies estructurals al com-

plex esportiu la Verneda.

• Instal·lació d’aire condicionat a la biblioteca del

Centre Cívic Sant Martí. 

• Instal·lació d’aire condicionat als vestidors de la

Guàrdia Urbana.
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Despesa realitzada contractes de manteniment

ANYS 2004 2005 2006 2007

Manteniment ordinari 957.373 937.324 256.502 333.002

Manteniment preventiu 132.020 153.466 46.201 38.871

Obres de gran manteniment 0 0 122.805 83.540

TOTAL CONTRACTA BRIGADA* 1.089.393 1.090.791 425508 455.413

CONTRACTA ALARMES 47.114 37.575 18.847 26.012

CONTRACTA ASCENSORS 70.571 52.105 32.584 33.805

CONTRACTA EXTINCIÓ 18.367 13.224 5.815 9.351

TOTAL 1.225.445 1.193.695 482.754 524.581

(*)El total de la contracta de la brigada d’edificis és la suma de les contractes d’edificis i de les d’escoles, excepte en el cas de 2006, que

només hem gestionat la brigada d’edificis.
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Resum de la despesa de manteniment realitzada per tipologia funcional de centres

ANYS 2004 2005 2006 2007

Centres d’ensenyament 695.681 672.172

Centres cívics 303.377 223.453 123.080 165.193

Centres esportius 64.243 38.988 110.207 70.770

Casals d’avis 47.209 89.127 60.047 81.123

Casals infantils 25.641 24.810 15.471 21.472

Edificis administratius 89.294 145.144 173.949 186.023

TOTAL 1.225.445 1.193.694 482.754 524.581 

Resum d’intervencions en obres de gran manteniment realitzades per tipologia funcional de

centres

ANYS 2004 2005 2006 2007

Centres d’ensenyament 47.364 0

Centres cívics 47.118 381.885 225.206 112.753

Centres esportius 34.841 257.064 584.518 106.605

Casals d’avis 1.719 20.778 133.516 45.948

Casals infantils 0 30.339 1.603 19.578

Edificis administratius 1.915 100.231 47.990 197.517

TOTAL 132.957 790.297 992.833 482.401 

Resum de la inversió total mantinguda per a obra nova i manteniment segons tipologia

funcional dels edificis

ANYS 2004 2005 2006 2007

Centres d’ensenyament 743.045 672.172

Centres cívics 350.496 605.338 348.286 277.946

Centres esportius 99.084 296.051 694.725 177.375

Casals d’avis 48.928 109.905 193.563 127.071

Casals infantils 25.640 55.149 17.074 41.050

Edificis administratius 91.209 245.376 221.939 383.540

TOTAL 1.358.402 1.983.991 1.475.587 1.006.982
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VIa pública

L’àmbit de manteniment de la via pública s’encarre-

ga de la reparació, de la conservació i de la neteja

dels elements urbans dels espais públics, tot això a

través dels recursos que gestiona directament i dels

que comparteix amb Manteniment i Serveis.

Dins dels recursos que es gestionen directament, hi

ha la brigada d’actuació a la via pública, la brigada

de pavimentació de vials i els projectes específics de

gran manteniment.

Cal destacar que l’actuació a la via pública ha fet

805 intervencions i que la brigada de pavimentació

de vials, a més a més de dur a terme les tasques de

manteniment, ha realitzat recobriments asfàltics de

paviments de carrers.

Finalment, volem subratllar la tasca d’inspecció i

control de les canalitzacions que realitzen els dife-

rents operadors de serveis en el districte. En total,

s’han efectuat 228 obres de canalització, s’han exe-

cutat 674 ramals i s’han realitzat 1.540 reparacions

d’avaries. 

Com a obres més destacades, podem esmentar la

pavimentació de diverses voreres i la col·locació de

bancs i de jocs en diferents indrets del districte.

Despesa total realitzada per les diferents contractes

ANYS 2004 2005 2006 2007

BRIGADA VIA PÚBLICA 812.769 814.464 771.125 871.777

ENLLUMENAT 1.348.904 1..489.141 1.533.825 1.579.830

NETEJA 7.513.890 8.047.370 8.208.317 8.961.911

PAVIMENTACIÓ 638.923 651.697 664.766 659.368

OBRES D’INVERSIÓ 0 241.187 205.701 281.899

TOTAL 10.314.486 11.243.859 11.383.734 12.354.785 
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Memoria Sant Martí '07_4  29/5/08  17:19  Página 105



Memoria Sant Martí '07_4  29/5/08  17:19  Página 106



107

La missió de la Secretaria Tècnica de Prevenció als

districtes és la de proposar i coordinar programes i

accions específiques per tal de restablir la convi-

vència i millorar la seguretat i la percepció que en

tinguin els veïns.

És un servei municipal que adapta la seva actuació

transversal a les problemàtiques específiques del

districte per tal de definir les estratègies d’interven-

ció al territori. Tot seguit s’expliquen els principals

àmbits d’actuació i assumptes sobre els quals s’ha

centrat la Secretaria Tècnica de Prevenció durant

l’any 2007.

Consell de Seguretat i Prevenció

La Secretaria Tècnica de Prevenció exerceix la

secretaria d’aquest consell, que és l’òrgan de parti-

cipació que analitza l’estat de la seguretat al dis-

tricte i dóna compte als veïns de les tasques

realitzades i de les dades de victimització en el

territori. Està presidida pel regidor del Districte i en

formen part representants de tots els grups polí-

tics, de les associacions de veïns i de comerciants,

dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana.

Taula de Coordinació Policial

De caràcter intern, compta amb la participació del

Districte, dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia

Urbana, i és on s’analitza l’estat de la seguretat al

territori i s’adopten acords per a fer front a les pro-

blemàtiques que es detecten o que es poden pre-

veure com a conseqüència de fets concrets

(esdeveniments d’afluència massiva de gent, zones

d’oci, etc.). De les reunions de la taula se’n deriven

d’altres de coordinació més directa entre els ope-

ratius de cadascun dels cossos policials.

Taula sobre locals de concurrència
pública

Està constituïda pels Serveis Tècnics del Districte,

tant en el vessant de llicències i inspecció com en

el jurídic, la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esqua-

dra i la Secretaria Tècnica de Prevenció. Realitza el

seguiment d’aquells locals detectats com a conflic-

tius, ja sigui per incompliment d’horari, la realitza-

ció d’activitats que no s’ajusten a la llicència

concedida o la manca de condicions en el seu

exercici, tenint en compte les molèsties que això

pot ocasionar al veïnat.

La col·laboració i la coordinació entre els departa-

ments implicats, la posada en comú de la informa-

ció i l’impuls del seguiment dels expedients incoats

permeten donar una resposta al màxim d’efectiva a

les problemàtiques que es plantegen en aquest

àmbit.

Pla d’Acció sobre Drogues 
del Districte

La Secretaria Tècnica de Prevenció participa en el

treball de la Comissió del Pla d’Acció sobre Dro-

gues del Districte, que aglutina els diferents profes-

sionals que treballen en el territori en els eixos que

conformen les línies d’actuació sobre drogues de

la ciutat: prevenció del consum, assistencial i de

seguretat.

La Secretaria Tècnica de Prevenció participa en la

posada en marxa de plans de prevenció del con-

sum de drogues als centres educatius, conjunta-

ment amb la tècnica de salut del Districte, els

referents del Pla de Drogues de Ciutat, l’equip de

salut comunitària i el Servei d’Orientació sobre

Drogues. Aquests plans pretenen impulsar una
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reflexió interna entorn del consum de drogues, tant

de la direcció i el claustre del centre com dels

alumnes i els seus pares, que permeti consensuar i

adoptar compromisos en la implantació d’estratè-

gies d’intervenció en cadascun dels àmbits. 

També es realitza el control i seguiment d’aquells

locals de concurrència pública on es detecta con-

sum de substàncies i d’aquelles zones on es pro-

dueix un consum ostentós en públic, i s’hi intervé

policialment i disciplinàriament, amb les mesures

sancionadores corresponents.

Participació i relació amb entitats i
ciutadans

Es manté una comunicació periòdica amb entitats

veïnals, per tal d’abordar aquelles problemàtiques

delinqüencials o d’incivisme que puguin afectar la

percepció i la seguretat dels veïns. Aquestes reu-

nions compten amb la participació del conseller de

Seguretat del Districte, els Mossos d’Esquadra, la

Guàrdia Urbana, el tècnic de convivència del dis-

tricte i la Secretaria Tècnica de Prevenció, a més

de la junta de l’entitat corresponent. L’objectiu és

adoptar mesures policials, de millora de la convi-

vència i d’altres (millora de l’enllumenat, modifica-

ció del mobiliari urbà, etc.) que puguin crear unes

condicions més òptimes per a evitar que s’hi pro-

dueixin les problemàtiques plantejades.

D’altra banda, també es manté un contacte

periòdic amb veïns i entitats per tal de revisar

l’estat de determinades problemàtiques de

caràcter recurrent a determinades zones, deriva-

des de conflictes en l’ús de l’espai públic, con-

centració de locals d’oci, etc.

Durant l’any 2007 es va elaborar el Mapa d’Actors

que realitzen accions de Prevenció al Districte de

Sant Martí. Aquest mapa pot ser el punt de partida

per a la creació de la Taula d’Entitats del Districte

per a la Prevenció i la Convivència.

Correspon també a la Secretaria Tècnica de Pre-

venció el control, seguiment i resposta de les

demandes puntuals d’entitats i de particulars rela-

cionades amb la seguretat.

Atenent les demandes d’entitats i veïns, durant

l’any 2007 s’han organitzat xerrades sobre preven-

ció i seguretat amb la col·laboració de Guàrdia

Urbana i Mossos d’Esquadra.

Conflictes a l’espai públic i
prestacions en benefici de la
comunitat

Durant l’any 2007 s’ha continuat en la línia d’acor-

dar estratègies d’intervenció respecte de grups de

joves en risc, especialment els vinculats a centres

docents, consensuant la intervenció amb els cos-

sos policials i els serveis socials.

S’ha coordinat l’actuació sobre conflictes a l’espai

públic entre els serveis del districte (Serveis Perso-

nals i Secretaria Tècnica de Prevenció) i el Servei

Municipal de Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a

l’Espai Urbà.

Cal esmentar també la col·laboració amb el Depar-

tament de Justícia Juvenil de la Generalitat de

Catalunya en l’abordatge de joves sentenciats al

compliment de prestacions en benefici de la comu-

nitat o, prèviament al judici, en mesures de conci-

liació i reparació. 
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La Secretaria Tècnica de Prevenció assumeix

demandes de mesures penals per a la realització

de treballs en benefici de la comunitat, així com

també l’execució de mesures alternatives a la

sanció econòmica relatives a les ordenances

municipals.

Itineraris escolars segurs 

A iniciativa de diferents associacions de mares i

pares d’alumnes i de direccions de centres esco-

lars del districte, s’han impulsat projectes de

Camins Escolars per tal de fer més segurs i autò-

noms els desplaçaments de nois i noies de casa a

l’escola i de l’escola a casa. El Camí Escolar té

com a objectiu la recuperació de l’espai públic

com a espai de relació i convivència. 

En aquesta iniciativa, a més de les AMPA i la direc-

ció i els mestres de quinze centres educatius del

districte, hi han participat durant l’any 2007 profes-

sionals del Sector de Mobilitat de l’Ajuntament,

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Ser-

veis Tècnics del Districte i del 22@, Guàrdia Urba-

na i la Secretaria Tècnica de Prevenció.

Al districte de Sant Martí, la Secretaria Tècnica de

Prevenció és el servei que facilita la coordinació

entre tots els agents socials, tècnics i educatius

que interactuen en aquests projectes.

Des de la Secretaria Tècnica de Prevenció es fa el

seguiment dels acords que s’adoptin per tal de

gestionar les demandes per a la millora de la segu-

retat viària i la senyalització a l’entorn de centres

docents, a més de l’impuls de possibles acords

cívics amb entitats i botiguers.

Conflictes en comunitats de veïns i
mediació

Les queixes per molèsties entre veïns són recu-

rrents, i la Secretaria Tècnica de Prevenció del Dis-

tricte realitza una atenció personalitzada a

cadascun dels casos, informant i assessorant el

denunciant sobre les possibles vies de gestió del

conflicte i intentant promoure, sempre que sigui

possible, el diàleg i la participació de la comunitat

en la seva resolució. 

La Secretaria Tècnica de Prevenció és el referent

territorial al districte del Recurs de Mediació, que

té per objectiu oferir una via alternativa de gestió

del conflicte i propiciar la cultura del diàleg, la tole-

rància i el pacte per la convivència. En aquests

processos, a més de la persona mediadora, hi par-

ticipen de manera voluntària les parts en conflicte

amb l’objectiu d’aconseguir un acord satisfactori

per a ambdues parts.

També es col·labora amb els Serveis Personals del

Districte per gestionar actuacions i promocionar un

Servei de Suport per a comunitats de veïns afecta-

des per especials problemes de convivència.

Ocupació d’immobles

Les ocupacions existents al districte s’han anat

diversificant, des de la concentració de caravanes

de famílies de procedència galaicoportuguesa en

solars i naus abandonades fins a l’augment de

cases okupes i dels seus centres socials, passant

per ocupacions més aïllades de procedència diver-

sa i amb un nombre de membres més reduït. La

Secretaria Tècnica de Prevenció comunica a la

propietat l’existència de l’ocupació, i es vetlla per-
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què no es produeixin conflictes de convivència i

molèsties en l’entorn que puguin afectar els veïns.

Altres assumptes

Des de la Secretaria Tècnica de Prevenció també

es col·labora amb els serveis personals i policials

per a la prevenció de l’absentisme escolar i es

participa al circuit contra la violència vers les

dones. S’atenen problemàtiques de convivència

derivades de l’exercici de la prostitució, de l’e-

xistència de colònies urbanes de gats, de la

situació de persones sense sostre i de la sobre-

ocupació d’habitatges.

Durant l’any 2007 s’ha continuat fent difusió de

material, adreçat tant a ciutadans com a profes-

sionals, sobre recursos, mesures i recomanacions

sobre convivència i seguretat. 
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unitats mesura valor actualitzat amb data

PLANTILLA UNITAT TERRITORIAL 10 (CATEGORIES)

Intendent Persones 1 31-12-2007

Inspector Persones 1 31-12-2007

Sotsinspector Persones 1 31-12-2007

Sergents Persones 3 31-12-2007

Caporals Persones 10 31-12-2007

Agents Persones 124 31-12-2007

Total plantilla Persones 140 31-12-2007

POLICIA DE CIRCULACIÓ

Accidents Nombre 1.220 31-12-2007

Proves d’alcoholèmia Nombre 3.741 31-12-2007

Proves d’alcoholèmia positives Nombre 249 31-12-2007

Denuncies infraccions circulació (Ordenances de Circulació) Nombre 39.002 31-12-2007

EDUCACIÓ VIÀRIA I CÍVICA

Escoles participants -públiques i concertades- (curs 06-07) Nombre 28 31-12-2007

Alumnes participants (curs 2006-2007) Nombre 3.662 31-12-2007

POLICIA ADMINISTRATIVA

Denúncies infraccions ordenances municipals Nombre 2.684 31-12-2007

Vehicles abandonats i residus sòlids retirats Nombre 1.631 31-12-2007

POLICIA DE SEGURETAT

Denúncies infraccions seguretat ciutadana Nombre 30 31-12-2007

Delictes/Faltes contra la propietat (robatoris, furts, etc.) Nombre 892 31-12-2007

Delictes/Faltes contra la seguretat (agressions, baralles, etc.) Nombre 449 31-12-2007

Detencions Nombre 96 31-12-2007

Atenció i protecció de menors Nombre 4 31-12-2007

Altres actuacions Nombre 312 31-12-2007
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