Districte de Sant Martí
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
932 916 089
barcelona.cat/santmarti

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 7 d’octubre de 2021 a les 18h a la Sala d’actes de la Seu del Districte a la
Plaça Valentí Almirall, 1, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Acta de la sessió ordinària de 8 de juliol de 2021.
B) Part informativa
1) Despatx d’ofici


Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i
abreujat), dels mesos de juliol, agost i setembre de 2021.



Donar compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí convocat la 59a
edició dels Premis Sant Martí.

2) Informe del regidor
C) Part decisòria/executiva
1) Propostes d’acord




INFORMAR sobre el procediment d’adjudicació de 48 habitatges de la promoció de
“Puigcerdà”, inclosa dins de la convocatòria d’adjudicació de 247 habitatges
dotacionals amb serveis per a la gent gran ubicats a les promocions de “GermanetesViladomat”, al carrer Viladomat, 142, “Casernes de Sant Andreu”, al carrer Antoni
Santiburcio, 8-10 i “Puigcerdà”, al carrer Puigcerdà, 104 (Exp. Núm. 21CHB5).
INFORMAR sobre la denominació carrer de Gretel Ammann Martínez per a
l’emplaçament: nou carrer obert des de la Rambla de Guipúscoa entre els números
171 i 181 i fins a nou carrer sense nom (Districte Sant Martí).
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INFORMAR sobre la denominació del Carrer de Lola Iturbe Arizcuren per a
l’emplaçament: nou carrer obert des de la Rambla de Guipúscoa entre els números
161 i 171 i fins a nou carrer sense nom (Districte Sant Martí).

D) Part d’impuls i control
1) Proposicions / declaracions de grup
Presentada pel grup municipal d’ERC
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda:
Instar al govern del Districte de Sant Martí a dur a terme les accions suficients i
necessàries per tal de :
 Activat de forma immediata un pla de xoc contra l’incivisme amb totes les mesures
que es considerin necessàries al barri del Besòs i el Maresme.
 Que aquest pla sigui presentat al Barri en un Consell de Barri extraordinari.
 Dur a terme una campanya continuada de prevenció de l’incivisme al barri del Besòs i
el Maresme.
 Elaborar, en els propers 2 mesos, un informe que contingui la quantitat de queixes
relatives a l’incivisme rebudes dels veïns i les veïnes així com les actuacions dutes a
terme per part dels serveis del districte de Sant Martí i la Guardia Urbana al barri dels
Besòs i el Maresme, des de l’1 de gener del 2021, i que aquest sigui facilitat als grups
i a les entitats que així ho sol·licitin.

Presentada pel grup municipal de JxC
Que el govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte de Sant Martí de
desembre de 2021, una mesura de govern orientada a la promoció de la llengua
catalana entre els joves del districte tenint en compte els entorns educatius, culturals i
comercials.
Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús dels català
als entorns prèviament mencionats i els indicadors amb els quals es mesurarà el seu
impacte, amb l’objectiu de revertir la situació que es viu la conjunt de la ciutat pel que fa
a l’ús habitual de la llengua catalana.

Presentada pel grup municipal de CS
Que desde el Districte de Sant Martí se inste al Consorci d´Educació de Barcelona a:

Consell de Districte de Sant Martí – Ordre del dia

2

1. Formar a direcciones de colegios y AMPAS en el protocolo de prevención,
detección e intervención contra el acoso y el ciberacoso entre iguales.
2. Que se permita a las AMPAS iniciar el protololo antiacoso y contactar con
inspección d’Educació.
3. Que inspección de educación se reúna con todas las partes implicadas en todo
caso de acoso o ciberacoso.

Presentada pel grup municipal de BxC
Que el Govern del Districte de Sant Martí, en el marc de les seves obligacions
institucionals de vetllar entre d’altres per la salut publica dels seus veïns i veïnes, obligui
a l’empresa de neteja encarregada de mantenir els carrers de Sant Martí, a netejar els
nostres carrers en les condicions de salubritat que exigeix la dignitat dels nostres veïns i
veïnes, i si cal, per recolzar els resultats amb aquesta empresa, desplegar per part del
Districte una campanya de sancions als incívics que no entenguin que l’espai públic és
de tots i totes, i que ens agradaria mantenir-lo com una prolongació de casa nostra.
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 tal que:
Es dugui a terme la reurbanització del carrer Binèfar, abans de final d’aquest mandat, i,
amb caràcter d’urgència, s’habiliti ala voravia del carrer Binèfar (banda mar) l’accés per
als serveis del Casal de Gent Gran Verneda Alta i el CEM Verneda, això com que es
revisin i reubiquin les dues places per a persones amb mobilitat reduïda que es troben
davant del gual del CEM Verneda.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit dela
resposta oral.
Presentat pel grup municipal d’ERC
Que el govern del Districte concreti en un document com es reforçarà el servei de neteja
al Districte de Sant Martí , quines actuacions es duran a terme per gel manteniment de
l’espai públic i amb quants recursos humans i pressupostaris comptarà. Que aquest
document sigui facilitat a tots els grups abans del proper Consell Plenari.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit dela
resposta oral.
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Presentat pel grup municipal de JxC
Que el govern del Districte executi amb urgència un pla de civisme al barri del BesòsMaresme, amb més `patrullatge policial a peu de carrer per evitat accions incíviques, i a
la vegada oferir més espais públics alternatius sota control de treballadors municipals
perquè els veïns i les veïnes puguin gaudir d’activitats d’oci al barri sense generar
molèsties a l’entorn.
Presentat pel grup municipal de JxC
Sol·licitem al govern del Districte de Sant Martí, que doni una explicació clara i concisa
de la causa que ha portat a la insòlita situació que els dinamitzadors de 7 dels Casals de
gern Gran de Sant Martí i la coordinadora hagin pres la decisió de plegar.

Presentada pel grup municipal de CS
Que el Gobierno del Distrito de las instruccions precisas para que se eliminen les postes
que impiden elgiro a les vehìculos en la confluència de la calle Mallorca y la calle
Muntanya y se restituya la circulación.

Presentada pel grup municipal de BxC
Per tal de poder garantir els indicadors que han situat les nostres platges com un
referent d’atracció tant dels barcelonins com de les poblacions properes a Barcelona,
demanem al Govern del Districte que per la temporada d’estiu que ve, podem gaudir
d’un Pla Integral de les platges del Front Marítim que integri per un costat la neteja, els
indicadors mediambientals, i l’accessibilitat física, però per l’altra, una campanya
d’informació constant sobre l’estat de les platges, els millors horaris per accedir a elles,
com la forma de distribuir-se al llarg d’aquestes, amb l’ajut de les xarxes socials, però
també dels informadors i controladors a peu de platges.

3) Preguntes
Presentada pel grup municipal de CS
¿A que cree este Gobierno que es debido el estado de suciedad de los espacios públicos
del distrito? ¿Por qué no mejora? Y ¿Qué van a hacer si es que van a hacer algo para
recibir solucionarlo?
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Presentada pel grup municipal de BxC
El Govern del Districte, ¿està treballant per implementar mesures d’ajuts als comerços
del nostres barris de cara a la campanya de Nadal del 2021?

4) Seguiment de proposicions / precs/ preguntes
Seguiment de proposició presentat pel grup municipal de JxC
Quin s’informi al Consell Plenari de quin serà el procés a seguir per la realització
definitiva del projecte del tram que resta per urbanitzar del Passeig del Litoral i quina
participació real hi tindran els veïns de la zona.
CPISR-1 C Marta Da
Pena Gomez
2021.09.30 19:38:27
+02'00'

Marta da Pena Gómez
Secretària del Consell de Districte
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 18 h del 6 d’octubre 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
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