
 

 

 

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 2 de desembre 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 7 d’octubre de 2021. 

 

B) Part informativa 

1) Despatx d’ofici 

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

abreujat), del mes d’octubre de 2021. 

 Donar compte dels guanyadors i guanyadores dels Premis i Medalles Sant Martí, 

59ena edició. 

2) Cartipàs 

 Decret de l’Alcaldessa de 21 d’octubre de 2021, de nomenament de la Sra. Paula Añó 

Santiago, com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí en 

substitució del Sr. Oscar Benítez Bernal.  

 Decret del Regidor del Districte de Sant Martí, de 3 de novembre de 2021, pel que 

s’estableix el règim de dedicació de la Sra. Paula Añó Santiago, com a membre del 

Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 

3) Informe del regidor 

 

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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C) Part decisòria/executiva 

1) Propostes d’acord 

 
 Proposar a la Comissió de Govern Municipal de l’aprovació dels preus públics per l’any 

2022 de les instal·lacions esportives i culturals del districte. 

 Informe sobre els pressupostos municipals per l’any 2022 

 Informe sobre el projecte normatiu de Reglament de Participació Ciutadana. 

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: 
 
 Es faci de forma immediata una revisió integral, arranjament i  neteja dels jardins de 

Miquel Martí i Pol - CAN FRAMIS, tant pel que fa a la vegetació com als diferents 
elements que el composen (mobiliari, enllumenat, passeres, fustes, etc.). Que tot 
això es faci sota els criteris d' accessibilitat universal. 
 

 Es dugui a terme un pla de manteniment i neteja eficaç tenint en compte les 
necessitats i ús de l'espai. 

 

Presentada pel grup municipal de JxC 

 Que el govern del Districte de Sant Martí vetlli de forma urgent per la nova mobilitat 
de la Plaça de les Glòries i el seu entorn, generada per l'apertura al trànsit del túnel 
direcció Besòs el passat dia 6 de Novembre, procurant una senyalització clara, 
adequada i suficient, actualment inexistent, que garanteixi la seguretat dels vianants 
i dels vehicles que hi circulen. 
 

Presentada pel grup municipal de CS 

 El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda la realització d'un informe tècnic 
en el qual es recullin totes les incidències i necessitats en les infraestructures per als 
vianants i vials de les cantonades del carrer Huelva/ Agricultura i del carrer 
Agricultura des de Huelva fins a la Rambla Guipúscoa. 

 Que aquest informe tècnic donarà lloc a la realització de reparació les voreres, 
especialment i de manera urgent la rampa de l'encreuament per als vianants del 
Carrer Huelva 105 cantonada amb Agricultura , a fi de garantir la seguretat dels 
vianants. 
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 Que l'informe tècnic sigui traslladat a tots els grups del consell plenari així com les 
reparacions que es vagin a efectuar en el termini màxim de tres mesos. 

  

Presentada pel grup municipal de BxC 

 
 lnstar al gobierno del distrito a poner en marcha. una campaña informativa, con 

medios y alcance suficientes, para hacerle llegar a los interesados toda la 
información relativa al trámite a seguir para la solicitud de nuevas terrazas y 
ampliaciones de las mismas. 

 lnstar al gobierno de la ciudad a mejorar el aspecto técnico y visual de las terrazas 
provisionales, eliminando los bloques de cemento "New Jersey", para integrarlas en 
el paisaje urbano y evitar la sensación visual de un espacio en obras. 

2) Proposicions amb caràcter de declaració institucional  

Presentada pel Grup municipal de BcnenComú 

1. Expressem una vegada més i, a través d'aquesta declaració, la nostra total repulsa i 
condemna a la campanya de desprestigi, criminalització i judicialització de les 
organitzacions de la societat civil palestina i, per extensió, a la cooperació internacional i 
a l'acció humanitària al Territori Ocupat Palestí per part de la potència ocupant, qui 
davant la passivitat i/o permissivitat de la comunitat internacional segueix incomplint 
amb total impunitat la seva obligació de garantir els drets de la població ocupada. 
2. Mantindre el compromís i suport efectiu a través dels projectes i programes de 
cooperació que promouen la defensa dels drets de Ia població palestina, 
sistemàticament violats per la potència ocupant en clar incompliment del Dret 
lnternacional Humanitari, en línia amb els seus valors, plans estratègics i prioritats de 
treball. 
3. Què es treballi per garantir en tot moment la seguretat del personal de les ONG 
catalanes presents a territori ocupat palestí, i garantir l'exercici del seu treball de 
cooperació i acció humanitària. 
4. lnstar a la creació d'un grup de treball del Consell Municipal de Cooperació 
lnternacional de Barcelona, sobre la cooperació de Barcelona amb Palestina. 
5. Exigir una resposta clara i pública per part de la Unió Europea contra la criminalització 
del sector de la cooperació i de l'acció humanitària al Territori Ocupat Palestí mitjançant 
l'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i 
Vicepresident de la Comissió Europea, Sr. Josep Borrell. 

Presentada pel Grup municipal de PSC 

1. Condemnar qualsevol acte de discriminació i/o violència envers les dones 
2. Adherir-nos al manifest unitari en commemoració del 25N, en defensa d’una societat 

lliure de violències envers les dones. 
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3) 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 en paral·lel al programa "Protegim les Escoles", anunciat pel 
Col·legi d'Educació Especial Concha Espina (Rambla Prim, tt9), es dugui a terme una 
revisió de l'escala i la rampa que donen accés al carrer. Paraguai i a la pl. de Zenòbia 
Camprubí des de la Rambla Prim, així com de l'àrea de joc infantil del costat (pl. de 
Zenòbia Camprubí) que no és ni accessible ni està adaptada com a zona de joc. Que tot 
això es dugui a terme sota els criteris d'accesslbilitat universal: 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 
resposta oral. 

Presentat pel grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal que 
se solucioni, el més aviat possible, el tema de l'ombra a la zona d’esbarjo per a gossos 
del Parc de Sant Martí, tenint en compte que és responsabilitat de I ‘Ajuntament de 
Barcelona solucionar-ho i .no dels usuaris del parc, tal i com ha succeït aquest estiu. 
Que en paral.lel, es faci una revisió dels elements que s'hi troben dins (blocs de ciment, 
papereres, etc.) i, si s’escau, se substitueixin per d'altres més adients. Que tot això es 
faci amb el consens dels usuaris i usuàries. 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 
resposta oral. 
 

Presentat pel grup municipal de JxC 

Que el govern del Districte retiri les dues pilones situades a la confluència del Passatge 
Massaguer amb la Rambla del Poblenou per garantir I ‘accessibilitat als veïns i als 
vehicles de serveis. 
 
Presentat pel grup municipal de JxC 
 
Sol·licitem al govern del Districte de Sant Martí, que atès que I'espai real transitat i de 
gaudi pels vianants del Passeig Marítim del Litoral és la seva part frontal, faci una revisió 
exhaustiva i lògica rectificant sobre la retirada d'aparcaments del vial posterior d'aquest 
Passeig, produïda pel bloqueig amb New Jerseys. Un tancament provocat que l'únic que 
genera és brutícia, abandonament del manteniment i conflictes nocturns; alhora que 
genera més greuges al sector de la restauració de la zona. Un sector que ja ha patit 
molt durant la pandèmia, i que més a més s'ha vist greument afectat per la manca de 
previsió del govern de I ‘Ajuntament de BGN, pel què fa a les conseqüències del 
vandalisme generat per l ‘oci nocturn al carrer. 
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Presentat pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno de este Distrito inste al Gobierno Municipal a revocar y dejar sin efectos 
los acuerdos de suspensión aprobados por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 
24 de agosto de 2020 en lo que se refiere a otorgación de licencias y admisión de 
comunicaciones previas y declaraciones responsables de inicio de actividades para la 
instalación y/o ampliación de hogares compartidos y prorrogado por la misma Comisión 
de Gobierno en sesión de fecha 29 de enero de 2021 y presentar en el plazo máximo de 
tres meses un borrador de una nueva ordenanza reguladora de las viviendas de uso 
turístico y hogares compartidos que incorpore criterios particulares con limitaciones 
temporales y periodos máximos de vigencia de las nuevas habilitaciones y garantice la 
máxima seguridad jurídica y la convivencia ciudadana. Y al mismo tiempo que modifique 
el PEUAT antes de su aprobación definitiva aceptando las alegaciones formuladas que 
eviten la prohibición de iniciar esta actividad. 

 

Presentada pel grup municipal de BxC 

 
lnstar al Govern del Districte a fer un informe ,en el termini de 3 mesos, amb entrega a la 
resta de grups muniçipals, detallant el nombre d'assentaments del nostre Districte i les 
mesures previstes per a oferir una solució o alternativa a les persones que viuen en ells. 

4) Preguntes 

Presentada pel grup municipal de CS 

¿Existe algún plan en este Distrito para convertir los carriles bici de doble dirección 
situados en calles de sentido de la circulación unidireccional, en carriles bici de una sola 
dirección? Y si no es así ¿Es posible que el Gobierno de este Distrito se plantee trabajar 
en este tema a corto plazo? 
 

Presentada pel grup municipal de BxC 

Quin és el índex de pobresa energètica en el districte de Sant Marti i quines mesures 
estan previstes per a ajudar a aquestes famílies que pateixen la pobresa energètica?? 
 

5) Seguiment de proposicions / precs/ preguntes 

Seguiment de proposició presentat pel grup municipal de ERC 

Que el govern del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients  
necessàries per determinar la titularitat dels baixos del carrer Menorca,122 en cas que 
siguin propietat d'alguna administració o organisme públic, iniciï converses amb 
l'objectiu d'assolir la cessió de l'ús sobre I ‘Ajuntament de Barcelona per ús i gaudi de les 
entitats del barri, 
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Seguiment de proposició presentat pel grup municipal de JxC 

Quin és I ‘estat d'execució de l'acord del plenari del 13 d'octubre del2020 pel que 
s'acordava l'adequació del solar situat davant de I ‘Escola Sant Martí? 
 

 

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 1 de desembre 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 

 




