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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 3 de març de 2022 a les 17:30h a la Sala d’actes de la Seu del Districte a la 

Plaça Valentí Almirall, 1, amb el següent: 

ORDRE DEL DIA 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

Acta de la sessió ordinària de 2 de desembre de 2021 i de la sessió extraordinària de 10 

de desembre de 2021. 

B) Part informativa 

1) Despatx d’ofici 

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

abreujat), dels mesos de novembre i desembre de 2021 i gener de 2022. 

2) Cartipàs  

 Decret de l’Alcaldessa de 20 de gener de 2022, del canvi de denominació del Grup 

Municipal de Barcelona pel Canvi, que passa a denominar-se Grup Municipal Valents. 

 Decret de l’Alcaldessa de 28 de gener de 2022, de nomenament de la Sra. Emma 

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

substitució de la Sra. Lorena Domínguez Liébana. 

 Decret del Regidor del Districte de Sant Martí, d’1 de febrer de 2022, pel que 

s’estableix el règim de dedicació de la Sra. Emma Deusdat Lahoz, com a membre del 

Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 

3) Informe del regidor 

4) Informes del Govern  

 Informe sobre l’execució del pressupost 2021 . 

Districte de Sant Martí 

Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
932 916 089 
serveisjuridics_secretaria_santmarti@bcn.cat 
barcelona.cat/santmarti 
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C) Part decisòria/executiva 

1) Propostes d’acord 

D) Part d’impuls i control 

1) Proposicions / declaracions de grup 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

El Consell Plenari 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: 

 Que s’iniciï la diagnosi de l’estat estructural dels edificis del barri de La Pau.  

 Que el barri de La Pau sigui inclòs el més aviat possible al “Pla de Regeneració 

Urbana” gestionat per l’IMU.  

 Que s’inclogui el barri de La Pau entre el barris susceptibles de rebre en matèria de 

millores energètiques fons NEXT GENERATION.  

Presentada pel grup municipal de JxC 

Instar al govern del Districte de Sant Martí a informar al Consell Plenari de: 

 Les accions de reforç en matèria de neteja que es duran a terme arrel de la posada 

en funcionament del Pla Cuidem Barcelona al districte de Sant Martí.  

 Quants dels 350 punts de reforç de neteja que s’han anunciat a tota la ciutat 

corresponen al nostre districte amb informació detallada per barris. 

 Quants dels 70M€ de despesa addicional anunciada en matèria de neteja 

correspondran a despesa al nostre districte. 

Lliurar també tota aquesta informació per escrit, als grups municipals de JuntsxCat i tots 

els de l’oposició amb representació al Plenari del Consell de Districte de Sant Martí.  

Presentada pel grup municipal de CS 

El Consejo Plenario del Distrito de Sant Martí acuerda: 

 Que se haga una diagnosis estructural de los edificios del barrio de La Verneda i La 

Pau haciendo catas a los diferentes tipos de edificios.  

 Que se incluya el barrio de La Verneda i La Pau en el área de interés especial para 

poder acceder a las ayudas especiales para la rehabilitación de edificios con 

patologías estructurales. 
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 Que se informe a la Asociación de vecinos La Pau del resultado de las catas y se 

facilite el acceso a las ayudas económicas, informando del procedimiento necesario 

para acceder a ellas con el fin de resolver los problemas relacionados con el estado 

de las estructuras de los edificios. 

Presentada pel grup municipal de Valents 

 Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) 

del Districte de Sant Martí un punt d'atenció especialitzat per atendre propietaris i 

veïns que sofreixen els problemes de l'okupació il·legal d'immobles. 

 Iniciar els treballs necessaris perquè l’aplicació mòbil, ‘Barcelona a la Butxaca’, 

incorpori un apartat que permeti als ciutadans denunciar i informar ràpidament 

l'administració i la policia davant possibles intents de noves okupacions amb la 

finalitat de desallotjar de manera imminent i evitar l'ocupació prolongada de 

l'immoble. 

 Elaborar un cens de pisos i locals ocupats il·legalment en el districte que s’actualitzi 

trimestralment per a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions. 

 Instar la Mesa d’Emergència Residencial a fer efectiva el lliurament dels habitatges ja 

concedits a les persones en risc d’exclusió social. 

2) Precs 

Presentat pel grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte de Sant Martí convoqui amb caràcter d'urgència la "Taula de 

Convivència del Parc i la Llacuna del Poblenou" reprenent així les reunions iniciades al 

2016 i que van quedar aturades per la pandèmia i el tancament de l'Oci Nocturn. 

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 atengui la demanda dels veïns i veïnes del barri del Besòs i el 

Maresme per l’actualització dels serveis relacionats amb la mobilitat en bicicleta.  

Presentat pel grup municipal de JxC 

Que el govern del Districte atengui la demanda de les entitats del barri de la Palmera 

per la construcció d’un nou equipament cívic i social pel barri i la convocatòria d’un 

procés participatiu per decidir-ne els usos.  
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Presentada pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno de este Distrito elabore un censo de todos aquellos espacios y edificios, 

tanto de titularidad pública como privada que contengan elementos con amianto, 

remarcando especialmente aquellos que estén en las inmediaciones de colegios, y al 

mismo tiempo elabore un calendario para proceder a la retirada de amianto en aquellos 

espacios y edificios de titularidad Municipal. 

Presentada pel grup municipal de Valents 

Instar al Govern del Districte a arranjar aquest espai inutilitzat del Carrer Veïns - Plaça 

Maresme, de manera que doni coherència urbanística i ús a aquest espai inutilitzat. 

Presentada pel grup municipal de Valents 

Instar al Govern del Districte a que estudiï algun tipus d’acció al carrer Josep Pla que 

recordi i enalteixi l’obra del universal escriptor català. 

3) Preguntes 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quan té previst el Districte de Sant Martí reposar tant les plaques, en homenatge a 

esportistes de la plaça dels Campions, com l'escultura Voga, de la plaça de Tirant lo 

Blanc, que van ser robades de l'espai públic al barri de la Vila Olímpica l'any 2018 i per 

quin motiu no s'ha fet encara? 

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 puede hacer el Gobierno de este Distrito para mejorar las condiciones de vigilancia 

y conservación del Parque de Diagonal Mar y garantizar que se cumplan los requisitos 

que debe cumplir un refugio de biodiversidad?  

4) Seguiment de proposicions / precs/ preguntes 

Seguiment de proposició presentat pel grup municipal d’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 2021, és a dir: 

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 a la voravia del carrer Binèfar 

(banda mar) l’accés per als serveis del Casal de Gent Gran Verneda Alta i el CEM 

Verneda, així com que es revisin i reubiquin les dues places per a persones amb 

mobilitat reduïda que es troben davant del gual del CEM Verneda.  

Seguiment de proposició presentat pel grup municipal de JxC 

Que s’informi de manera detallada al Consell Plenari de quines són les millores que s’han 

fet en la senyalització de la Plaça de Les Glòries i el seu entorn des del dia 2 de 

desembre de 2021 (data del passat plenari), per garantir la seguretat dels vianants i 

vehicles que hi circulen. 

Sol·licitem se’ns faci entrega també de la informació detallada per escrit el mateix dia 
del Consell Plenari.  

E) Declaració institucionals 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SORGIDA DEL CONSELL DE DONES DE SANT MARTÍ 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda, segons el mandat del manifest creat 

per diferents entitats del Consell de Dones del Districte, reclamar i exigir: 

Les dones del districte de Sant Martí, juntes avui, parem el món i cridem ben alt: 

 Volem destacar la importància de l'accés a l'educació de qualitat per a totes les dones 

del districte i del món! L'educació ens fa ser dones més lliures! 

 Volem reivindicar i destacar la força i creativitat de totes les dones que en aquests 

dos anys de pandèmia, de manera solidària, ens hem ajudat per reinventar-nos i 

aprendre a relacionar-nos a través de les noves tecnologies! 

 Reivindiquem com les dones estem essent claus en la gestió del canvi climàtic arreu 

del món. Portant a terme projectes de vida i laborals cada vegada més sostenibles! 

 Ens felicitem pel compromís i l’empenta que les dones dels barris del districte 

mantenim vers la crisi climàtica impulsant iniciatives que promouen la sostenibilitat 

des de la consciència i l’acció per revertir el procés de deteriorament i explotació de la 

natura; que, com diu l’ecofeminisme, prové del menyspreu a la vida. I per això teixim 

relacions que fan dels nostres barris llocs més resilients on tenir una bona vida entre 

totes. 
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 Volem mostrar també el nostre compromís amb les dones migrades, que són les 

nostres veïnes, donant-los suport i acollida per superar les complexes situacions que 

pateixen arran els condicionants legals i les múltiples dificultats per accedir a 

formacions, habitatge, llocs de treball o simplement de trobada on créixer com a 

persones; reconeixent el valor i la força que ens dóna la diversitat i obrint espais on 

compartir sentirs i sabers per ser més fortes. 

 Des dels drets i sense paternalismes, diem ben alt. Cap dona és il·legal. Diem PROU! 

al racisme i l’exclusió. Diem PROU! a l’explotació i l’abús de les dones immigrades i 

refugiades en tots els àmbits de la seva vida. 

 Cal posar mes en valor el lideratge de les dones en els processos de canvi que la 

societat necessita. També a les dones dels barris que han sigut motor de la 

organització i les xarxes veïnals. 

 Volem la visibilització de la feina de les dones, la visibilització de les cures que fem les 

dones. La visibilització dels problemes de les dones. La visibilització de les dones, de 

totes les dones, cis, trans, hetero, bi, les, racialitzades, grans, joves…totes les dones 

som importants. 

 Seguim reivindicant una racionalització dels temps per un altre tipus d’organització 

econòmica i social més justa, equitativa i igualitària. 

 A les dones grans ens perjudica que ens segueixen retallant les prestacions de 

dependència, a les que cuidem i a les que hem de ser cuidades. Considerem 

intolerables les retallades també en sanitat en serveis socials i en educació. 

 Volem donar Veu a la situació laboral de totes les dones del mon, especialment a les 

dones més vulnerabilitzades: víctimes i supervivents de violència, dones amb 

diversitat funcional, dones trans, dones migrants, joves tutelades i extutelades, dones 

amb famílies monomarentals, dones majors 45 anys aturades de llarga durada… 

 Cal canviar la mirada vers aquestes dones evitant els prejudicis i que les polítiques 

reconeguin els seus drets laborals afavorint la seva inserció i que els llocs de treball 

no perpetuïn discriminacions o situacions injustes. 

 Diem no més precarietat laboral, la precarietat de les nostres filles i fills perjudica a 

les dones grans. 

 Les grans estem fartes de seguir reivindicant els nostres drets,....però ho seguirem 

fent per les nostres netes també. 

 Seguim dient, Ni una més! Ni una menys! Reclamem una reflexió en profunditat 

sobre la violència vers les dones. Exigim que es visualitzi aquest problema i diem que 

no volem tenir por. 
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PROU! D´opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals! 

PROU! davant de totes les violències que ens travessen. 

PROU! de violències estructurals que acaben en agressions, humiliacions, 

marginacions o exclusions. 

PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades. 

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES! 

ENS VOLEM FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS! 

Marta da Pena Gómez 

Secretària del Consell de Districte 

  


