
 

 

 

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 7 de juliol 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 l’acta de la sessió anterior 

Acta de la sessió ordinària de 4 de maig de 2022. 

B) Part informativa 

1) Despatx d’ofici 

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

abreujat), dels mesos d’abril i maig de 2022. 

 Donar compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí convocant la 60a 
edició dels Premis Sant Martí. 

2) Cartipàs 

 Decret de l’Alcaldessa de 25 de maig de 2022, de nomenament de la Sra. Maria 
Eugenia Angulo López, com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant 
Martí en substitució de la Sra. Paula Añó Santiago. 
 

 Decret del Regidor del Districte de Sant Martí, de 26 de maig de 2022, pel que 
s’estableix el règim de dedicació de la Sra. Maria Eugenia Angulo López, com a 
membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí.  
 

3) Informe del regidor 

4) Informes del Govern  

C) Part decisòria/executiva 
 

a) Propostes d’acord:  

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 
 



 

 

 

Consell de Districte de Sant Martí – Ordre del dia 2 
 

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 el govern del Districte de Sant 

Martí a dur a terme les accions suficients i necessàries per tal: 

 Que el regidor del districte, Sr. David Escudé, alhora regidor d'esports de la 

ciutat de Barcelona, es reuneixi el més aviat possible (abans de l'inici de la 

propera temporada) amb el CB Alisos amb l'objectiu de solucionar el problema 

que representa la manca d'espai per a la pràctica del bàsquet. 

 

 D'estudiar totes les possibilitats, presents i futures, que pot oferir el districte de 

Sant Martí per a la pràctica del basquet al CB Alisos evitant així que una entitat 

amb ampli arrelament al nostre districte es vegi obligada a dur a terme part de 

les seves activitats fora del barri i de la ciutat de Barcelona.  

Presentada pel grup municipal de JxCat 

Que el Govern Municipal del Districte de Sant Martí informi dels casos de pèrdua i 
degradació patrimonial ocorreguts al nostre districte, de les mesures adoptades per 
revertir-ho i evitar que es repeteixi, es creï un catàleg d'elements patrimonials protegits 
del Districte i s'implantin operatius de vigilància en zones d'especial interès patrimonial, 
edificis catalogats i protegits. 

Presentada pel grup municipal de CS 

 Que el gobierno del distrito asuma como propia la diagnosis realizada de acuerdo 
al Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 y la aplique de forma 
inmediata en todas sus intervenciones en proyectos y reformas urbanas, en 
equipamientos, zonas verdes o en la prestación de servicios. 
 

 Que se impulse y defina un plan de rehabilitación integral de los itinerarios 
peatonales con la identificación de todos aquellos elementos que no cumplan con 
la normativa de accesibilidad y que no requieran de un estudio técnico en 
profundidad para que se realicen las oportunas correcciones y mejoras. 
 

 Que se promueva un Plan de Distrito de la promoción e implementación de la 
Accesibilidad Universal de manera transversal en todos los departamentos del 
distrito y sus trabajadores. 

  



 

 

 

Consell de Districte de Sant Martí – Ordre del dia 3 
 

Presentada pel grup municipal de Valents 

Instem al Govern del Districte de Sant Martí a convocar de manera urgent i abans del 

mes d'agost, el Consell de Prevenció, Seguretat i convivència del districte de Sant Martí 

per avaluar el resultat de les línies estratègiques presentades en l'últim consell i s'informi 

de les mesures que s’implementaran com a conseqüència de l'increment d'incivisme i de 

la delinqüència al nostre districte. 

S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

Instem al Govern del Districte de Sant Martí a convocar, el mes aviat possible, el Consell 

de Prevenció, seguretat i convivència del districte per tal d’avaluar  l’evolució de les 

dades  de seguretat, convivència i civisme i que s'informi de les mesures que s’estan 

implementant al llarg d’aquest any per tal de reduir l’incivisme i millorar la seguretat i la 

convivència a Sant Martí. 

2) Precs 

Presentat pel grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte de Sant Martí, davant la importància que té al barri del Besòs 

i el Maresme poder gaudir del servei de biblioteca que és un servei bàsic pel veïnat, 

dugui a terme les accions suficients i necessàries, davant el Consorci de Biblioteques de 

Barcelona, per tal de revertir la seva decisió de tancar la biblioteca del Besòs i el 

Maresme, Ramón Alòs, entre l’1 al 15 d’agost ambdós inclosos, garantint així l’ús i gaudi 

dels veïns i veïnes. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 

resposta oral. 

Presentat pel grup municipal de JxCat 

Que el Govern del Districte atengui la demanda dels veïns i les veïnes del barri de La 

Palmera per ser inclosos a la fase de manteniment prevista per al conjunt del barri de la 

Verneda i la Pau, previst fins el 2024. 

Presentat pel grup municipal de JxCat 

Que el Govern del Districte atengui la demanda dels veïns i les veïnes de la Vila Olímpica 

del Poblenou i implementi noves mesures de reducció de la contaminació al tram 

descobert de la ronda litoral, al seu pas per aquest barri. 



 

 

 

Consell de Districte de Sant Martí – Ordre del dia 4 
 

Presentat pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno de este Distrito realice un censo de alcorques vacíos, elabore un plan 

para replantar árboles en dichos alcorques y presente un informe a los vecinos y a los 

grupos de la oposición en el plazo máximo de tres meses dando cuenta de ese censo y 

del Plan a realizar. 

Presentat pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno de este Distrito realice un estudio de los puntos del Distrito en los que 

se han producido el mayor número de accidentes en los que han intervenido motoristas 

así como de las causas que han producido estos accidentes a fin de corregir los factores 

de riesgo y conseguir reducir la siniestralidad, con el objetivo de fallecimientos 0. 

Presentat pel grup municipal de Valents 

Instem al Govern Municipal del Districte de Sant Martí a incloure una partida 

pressupostària en els pròxims pressupostos, per a la rehabilitació integral de la Plaça de 

la Palmera, comptant sempre amb la participació activa i efectiva de l'Associació de 

veïns de la Palmera Centre, veïns/as i entitats del barri. 

3) Preguntes 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quines són les conclusions sobre el nou model d’esdeveniments per al Fòrum i la ciutat 

de Barcelona, sorgides de la taula participativa duta a terme al districte de Sant Martí, i 

quina valoració en fa el govern del districte d’aquest procés? 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit a tots 

els grups de la resposta oral. 

Presentada pel grup municipal de Valents 

Perquè s'han talat arbres del pati de l’Espai Pere Calafell quan l’Ajuntament està 

anunciant que durant el període 2022-2023 es milloraran 32 espais verds i 

s’incrementaran les zones verdes en 8,5 hectàrees per complir els objectius marcats en 

el pla Natura, un full de ruta que defineix les actuacions a curt, mitjà i llarg termini pel 

que fa al verd i la biodiversitat de la ciutat? 

  



 

 

 

Consell de Districte de Sant Martí – Ordre del dia 5 
 

4) Seguiment de proposicions / precs/ preguntes 

Seguiment de proposició presentat pel grup municipal d’ERC 

Que el govern informi de l’estat en que es troba el prec d’ERC acceptat en el plenari de 

maig de 2022, és a dir: 

 Que el Govern del Districte de Sant Martí arrangi la zona verda, delimitada pels 

carrers Sancho de Avila – Meridiana – Zamora, per tal de dignificar la zona i evitar 

així les ocupacions conflictives i recurrents que s’hi pateixen en aquest espai. 

 

Marta da Pena Gómez 

Secretària del Consell de Districte 
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