
 

 

 

Consell de Districte de Sant Martí – Ordre del dia 1 
 

Per indicació de la Il·lma. Sra. Marilén Barceló Verea, presidenta del Consell de Districte de 

Sant Martí, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte que tindrà lloc 

dijous 8 de juliol de 2021 a les 17.30 h que se celebrarà de forma semipresencial 

mitjançant videoconferència, amb el següent: 

ORDRE DEL DIA 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Acta de la sessió extraordinària de 6 de maig de 2021. 

B) Part informativa 

1) Despatx d’ofici 

 Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i 

abreujat), dels mesos de març, abril i maig de 2021. 

 Donar compte de les resolucions del regidor del Districte de Sant Martí de dates 17 i 

18 de juny de 2021, d’establiment de la dedicació del conseller Alberto Cordobés 

Rodríguez i nomenament i designació del conseller Alberto Cordobés Rodríguez en 

substitució del Sr. Jordi Martín López. 

2) Cartipàs 

 Donar compte del decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2021, de nomenament 

del senyor Alberto Cordobés Rodríguez, com a membre del Consell del Districte de 

Sant Martí en substitució del Sr. Jordi Martín López. 

 Donar compte de les modificacions de Cartipàs motivades per la incorporació del Sr. 

Alberto Cordobés Rodríguez al GMD BeC-E. 

3) Informe del regidor 

4) Informes del Govern 

 Mesura de govern 

 Mesura de govern per al comerç, els mercats, la restauració i el turisme del 

Districte de Sant Martí. 

Districte de Sant Martí 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
932 916 089 
barcelona.cat/santmarti 
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 Pla de desenvolupament econòmic per a la reactivació econòmica de Sant Martí 

2021-2023 

C) Part decisòria/executiva 

1) Propostes d’acord 

 INFORMAR sobre el procés d’adjudicació de 97 habitatges amb protecció oficial en 

règim general, de lloguer social, 46 habitatges ubicats a la promoció de Cal Cisó 47 i 

49, i al carrer Portils 10, i 51 habitatges a la promoció Lluis Borrassà 23. 

 INFORMAR sobre el procés d’adjudicació de 27 habitatges amb protecció oficial de 

cessió en règim de dret de superfície en preu concertat ubicats a la promoció 

Maresme 91. 

 INFORMAR sobre el procés d’adjudicació de 67 habitatges amb protecció oficial en 

règim de lloguer de preu concertat ubicats a la promoció de Cobega - rambla 

Guipúscoa (rambla Guipúscoa, 163-185). 

 INFORMAR sobre el PEIMU per a la concreció dels sòls d'equipament i zona verda del 

recinte industrial 'Palo Alto' i per a la regulació de l'equipament situat a la Nau E del 

recinte. 

D) Part d’impuls i control 

1) Proposicions / declaracions de grup 

Presentada pel grup municipal de PSC 

El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda: Instar la Ponència del 

Nomenclàtor dels carrers de Barcelona a aprovar el nom de plaça de l’Oca a la zona 

enjardinada que existeix a la cruïlla dels carrers de Rogent, Valencia i Corunya i que 

consta actualment en el nomenclàtor de la ciutat com a carrer dels Enamorats. 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Instar al govern del Districte de Sant Martí a dur a terme les accions suficients i 

necessàries davant qui correspongui per tal de: 

 Redactar el pla funcional del CAP La Pau. 

 Redactar el Pla Social i Sanitari del CAP La Pau. 

 Actualitzar la Cartera de Serveis incloent- hi també el servei de Pediatria que va ser 

desplaçat al CAP El Clot. 
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 Aquestes actuacions han de tenir en consideració les necessitats futures 

d’equipaments (en especial els sanitaris i socials) al barri de la Verneda i la Pau en 

funció de la previsió d’increment de població que generarà el Pla Cobega. 

 Presentar els Plans redactats i l’actualització de la Cartera de Serveis al veïnat i grups 

municipals, abans de la seva implementació. 

 Establir la reubicació de les activitats del Casal Cívic, de forma consensuada amb 

totes les parts implicades. 

Presentada pel grup municipal de JxC 

Exigim al govern del Districte de Sant Martí que exerceixi la seva responsabilitat i vetlli 

per la salut dels seus veïns i per la de les persones que s'apropen per gaudir del nostre 

litoral, i faci totes les gestions, accions i intervencions necessàries, perquè es realitzin els 

pertinents estudis i analítiques per tal d'assegurar tant la qualitat de la sorra, com de 

l'aigua i l'aire de les nostres platges, per garantir un servei de bany i estada saludables. 

Sol·licitem que els resultats d'aquests estudis es facin públics. 

Presentada pel grup municipal de CS 

Primero. Que el distrito de Sant Martí de apoyo al proyecto social y educativo “El Latido 

de las Mariposas” realizando una campaña de sensibilización en materia de violencia de 

género, en el periodo de un año, revisada por el/la regidor/a competente y los centros 

de enseñanza del distrito Sant Martí adaptando el programa a cada nivel del alumnado 

sobre los conceptos básicos, detección, prevención y protocolos educativos. 

Segundo. Instar a las administraciones locales y supramunicipales para dotar de 

recursos y herramientas formativas a los Docentes y Coordinadores de Igualdad, ésta 

última es una figura clave a implementar en la Coeducación. 

Tercero. Crear una plataforma unitaria con el conjunto de la Comunidad Educativa y 

dirigida a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as como es el AMPA para 

que la formación y educación sea transversal y continúen con los mismos criterios en 

sus hogares. 

Cuarto. Fomentar e impulsar desde la regidoría competente, con el objetivo de 

concienciar a la sociedad de la importancia de educar en valores, los valores de respeto, 

igualdad, tolerancia y el enriquecimiento de la diversidad, mediante la puesta en marcha 

de talleres educativos. 

Quinto. Notificar y publicar los acuerdos de esta propuesta en los medios locales y/o 

municipales a todos los centros escolares, centros sociales, etc., que tengan implicación 

educativa y/o social para que lo puedan aplicar en su intervención diaria con la 

población a la que atienden. 

Presentada pel grup municipal de BxC 

Que el Govern del Districte de Sant Martí, impulsi, en el marc de col·laboració del 

Consorci d’Educació de Barcelona i amb la col·laboració amb el Consell de Joventut del 
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Districte, més acords en matèria de formació o divulgació professional en especialitats 

d’alt valor afegit com les que ja s’estan duent a terme en alguns centres del districte i la 

ciutat, amb l’objectiu de donar més oportunitats als joves del Districte de Sant Martí i 

estimular l’ascensor social. 

S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí, en el marc de col·laboració del Consorci 

d’Educació de Barcelona i amb les consideracions aportades pel Consell de Joventut del 

Districte, impulsi més acords en matèria de formació o divulgació professional en 

especialitats d’alt valor afegit com les que ja s’estan duent a terme en alguns centres del 

districte i de la ciutat, amb l’objectiu de donar més oportunitats als joves del Districte de 

Sant Martí i estimular la cohesió social. 

2) Precs 

Presentat pel grup municipal d’ERC 

Que el govern del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i 

necessàries per determinar la titularitat dels baixos del carrer Menorca 122 i, en cas que 

siguin propietat d'alguna administració o organisme públic, iniciï converses amb 

l'objectiu d'assolir la cessió de l'ús sobre l'Ajuntament de Barcelona per ús i gaudi de les 

entitats del barri. 

Presentat pel grup municipal de JxC 

Sol·licitem al govern del Districte de Sant Martí, que en col·laboració amb l'lBE, estudiï la 

possibilitat de renovar i ampliar l’actual CEM Can Felipa en el mateix emplaçament i 

edifici on es troba, donant-li part de les altres plantes de la construcció, ja que 

justament per les seves característiques pot reunir les condicions necessàries per 

aquesta remodelació. Aprofitant alhora, amb aquesta reorientació de projecte, per reduir 

el pressupost i termini de posta en marxa per l'adequació del seu servei a la demanda 

de la població que li correspon. 

Presentat pel grup municipal de JxC 

Que el govern del Districte acordi amb els representants veïnals i socials del barri del 

Besòs-Maresme un projecte d'inclusió social per a les persones portadores de ferralla, 

habilitant un espai que sigui d'emmagatzematge i a la vegada un punt d'atenció 

personalitzada per ajudar-los a la inserció social i laboral. 

Presentada pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno del Distrito haga todo lo necesario lo antes posible, para solucionar la 

peligrosa situación de insalubridad que produce el sumidero de aguas residuales, situado 

frente a las puertas de entrada de los bloques 6, 7 y 8 de la pl. Eduard Torroja. 
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Presentada pel grup municipal de BxC 

Després de les conclusions de l’informe AVALUACIÓ DE L’EFICÀCIA DEL TRACTAMENT 

TÈRMIC SOBRE LA CONCENTRACIÓ D’INDICADORS DE CONTAMINACIÓ FECAL EN 

SORRES DE PLATGES de març de 2019 de l’Agencia de Salut Publica de Barcelona, 

demanem que un tema tant sensible com aquest que afecta a la seguretat de les 

nostres mascotes, tingués un protocol clar i eficaç contra la possibilitat de que les 

nostres mascotes no adquireixin malalties que fins i tot poden afectar a la seva qualitat 

de vida, i si nosaltres, l’administració no som capaços de garantir aquesta seguretat 

jurídica sobre un espai tutelat, deuríem pensar en la possibilitat de retirar aquest espai i 

desplaçar-lo a un entorn amb més garanties sociosanitàries, i especialment amb mes 

espais d’ombra pels nostres animals. 

En aquest sentit, al grup de Barcelona pel Canvi ens agradaria que se’ns fes entrega 

dels resultats analítics del 2021 de presència dels bactèries EColi, Enterococs, i 

Clostridium Perfringens en la sorra de la platja de gossos de Llevant i de quantes 

campanyes de mostrejos s’han fet en el que va d’any. 

3) Preguntes 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quin ha estat el resultat de la "Prediagnosi de l'estat de l'edificació residencial d'edificis 

en els àmbits de més acusada vulnerabilitat" de la Verneda i la Pau elaborat pel Pla de 

Barris, on es pot trobar i quines accions se’n deriven del mateix al barri? Sol·licitem que 

en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit a tots els grups de la 

prediagnosi i de la resposta oral. 

Presentada pel grup municipal de CS 

¿Qué medidas ha previsto este Gobierno para evitar que en la zona conocida como 

triangulo lúdico, delimitada por las calles Bolivia, Ciutat de Granada, Pujades, Marina y 

Meridiana, se produzcan molestias por la aglomeración de gente a la salida de los 

locales y que desde hace años genera innumerables quejas de los vecinos? 

Presentada pel grup municipal de BxC 

Te previst el Govern del Districte o l’Ajuntament de Barcelona segregar els accessos a la 

platja de Llevant, canalitzant el flux de persones sense animals per la passarel·la 

existent en l’actualitat, i habilitant per un altre (pel propi espigó) un accés exclusiu a 

persones amb mascotes que volen accedir a la platja dels gossos?. 

4) Seguiment de proposicions / precs/ preguntes 

Seguiments de proposició presentat pel grup municipal de ERC 
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Que el govern informi de l’estat en que es troba la proposició d’ERC aprovada en el 

plenari d’octubre de 2020, és a dir: 

- Que les Masies de Can Miralletes i Can Riera obtinguin, el més aviat possible, la 

catalogació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb l’objectiu de garantir la seva 

posada en valor, divulgació i preservació com a exemples únics del passat agrícola del 

districte de Sant Martí. 

Seguiment de prec presentat pel grup municipal de JxC 

Quin és l’estat d’execució del prec acceptat al plenari del 13 d’octubre del 2020 pel que 

s’acordava l’adequació del solar situat davant de l’escola Sant Martí? 

Marta da Pena Gómez 

Secretària del Consell de Districte 

Barcelona, 6 de juliol de 2021 

NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Les entitats, els ciutadans i les ciutadanes del districte podran intervenir, si ho desitgen, en 
el transcurs de la sessió sobre els punts dels apartats C i D de l’ordre del dia de la 
sessió. 

En l’actual context, per tal de garantir la participació ciutadana, totes aquelles persones que 
ho vulguin podran presentar les sol·licituds d'intervenció mitjançant el web 
barcelona.cat/atencioenlinia, fins a les 17.30 h del 7 de juliol de 2021 en l'apartat 
d'òrgans de participació de les informacions i consultes de la web municipal, on hi haurà un 
d'específic per al Consell del Districte de Sant Martí que inclourà un formulari amb uns camps 
específics, continguts en els enllaços següents, a triar pels peticionaris, en llengua catalana 
(bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=571), castellana (bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=572) i 
anglesa (bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=573). 

Serà facultat de la presidenta valorar la pertinència o no de les intervencions sol·licitades 

Atès l’actual context i seguint les darreres recomanacions de les autoritats sanitàries, la 
sessió del més de juliol tindrà aforament presencial limitat complementant-se la 
participació ciutadana a través d’un sistema d’intervenció per videoconferència per a les 
persones que degut a l’aforament limitat no puguin assistir-hi presencialment i així ho 
sol·licitin. 

Aquelles persones que vulguin intervenir en la sessió de forma presencial caldrà que, al 
marge d’omplir el formulari del web barcelona.cat/atencioenlinia, ho comuniquin 
mitjançant correu electrònic a l’adreça serveisjuridics_secretaria_santmarti@bcn.cat. 

Aquestes sol·licituds seran ateses per ordre de petició fins a esgotar el nombre de places 
disponibles, que en aquesta sessió són un total de 10 places. 
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