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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 1 de desembre de 2022 a les 17.30h a la Sala d’actes de la Seu del Districte 
(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 6 d’octubre de 2022. 

B) Part informativa 

1) Despatx d’ofici 

 Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i 
abreujat), del mes d’octubre 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 del Regidor del Districte de Sant Martí, de 8 de novembre de 2022, pel que 
s’estableix el règim de dedicació del Sr. José Luis Sánchez i Sr. Fernando Alcalde, 
com a membres del Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 
 

3) Informe del regidor 

4) Informes del Govern  

 Mesura de Govern - Pla Barcelona Ciència de Sant Martı.́ 
  

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 
 

C) Part decisòria/executiva 

a) Propostes d’acord:  

 INFORME sobre la proposta que s’elevarà a la Comissió de Govern Municipal 
per a l’aprovació dels preus públics per l’any 2023 de les instal·lacions 
esportives i culturals del districte. 
 

 INFORME sobre els pressupostos municipals per 2023. 

 

D) Part d’impuls i control 

1) Proposicions / declaracions de grup 

Presentada pel grup municipal de Barcelona En Comú 

1. Instar als Grups Municipals d’aquest districte a no reproduir mai discursos racistes i 
xenòfobs, estigmatitzadors i estereotipats, que atempten contra la dignitat de les 
persones i a evitar, especialment, ser altaveu d’aquests durant el període de pre-
campanya ni durant la campanya electoral i a denunciar aquests discursos 
criminalitzadors i/o estigmatitzadors que es puguin produir. 

2. Instar a les diverses entitats, associacions i col·lectius que participen dels debats en 
òrgans del districte a no reproduir ni fer d’altaveu d’aquests discursos, i a sumar-se al 
rebuig cap a aquelles conductes que promouen l’odi o atemptin contra la dignitat de les 
persones. 

3. Instar als càrrecs polítics que actuen en representació del districte en qualsevol dels 
seus òrgans i als representants d'entitats, associacions i col·lectius que hi participin a 
que vetllin perquè aquests espais siguin sempre i en tot moment respectuosos amb els 
drets humans on no hi hagi espai per la reproducció d'aquests discursos 
estigmatitzadors o que promouen l’odi o atemptin contra la dignitat de les persones que 
es puguin produir. 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

Instar el govern del Districte de Sant Martí a presentar en el proper Consell Plenari del 
Districte de Sant Martí un informe de govern on s'incloguin: 

1- Totes les iniciatives presentades per tots els grups durant aquest mandat al Consell 
Plenari en la part d'impuls i control. 
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2- S'indiqui si han estat aprovades i/o acceptades. 

3- En cas d'haver estat aprovades i/o acceptades, en especial aquelles a les que el 
govern ha donat suport entenent així la voluntat de dur-les a terme, s'estableixi en quin 
punt es troba l'actuació: calendari i pressupost. 

4- En cas de no haver-les dut a terme s'argumentin els motius. 

Presentada pel grup municipal de JxCat 

Que el govern del Districte impulsi un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Departament d’Interior per implementar un pla de saturació policial, de Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, dels carrers del Triangle Golfo amb el propòsit de prevenir i evitar la 
concentració massiva de persones fent botellot. 

Presentada pel grup municipal de CS 

1. Realitzar un estudi dels diferents recursos tecnològics necessaris, per facilitar-ne 
l'accessibilitat universal de les persones amb deficiències auditives; a les 
instal·lacions municipals i instal·lacions dependents del Districte o Ajuntament a 
Sant Martí. 

2. Facilitar solucions de forma provisional, com podrien ser intercomunicadors de 
finestreta. A les principals ubicacions d'atenció al ciutadà on s'utilitzen 
mampares, finestretes de seguretat o similars; que dificulten l’arribada 
d’informació en òptimes condicions als usuaris amb pèrdua d'audició. Mentre 
realitzen l'estudi, i determinen les inversions a cadascuna de les instal·lacions 
públiques. 

3. Coordinar/Impulsar una campanya informativa entre el Districte de Sant Martí i la 
Generalitat de Catalunya o ens corresponents, per informar a entitats, empreses i 
ciutadans; de les ajudes existents per a l'adquisició de productes de suport. I de 
les actuacions destinades a la promoció de l'autonomia personal, per a les 
persones amb discapacitat auditiva; des de les administracions públiques al 
Districte de Sant Martí. 

Presentada pel grup municipal de Valents 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

Que es compleixi el manteniment de les àrees de joc infantil del Plaça de La Palmera del 
Districte de Sant Martí, especificat en la web Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat en l'apartat: Cuidem les àrees de joc realitzant les següents accions: 
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1. Esponjar, netejar i anivellar la sorra. 

2. Comprovar i reparar l'estat de la superfície d'absorció d'impactes, dels 
possibles fonaments al descobert i del desgast de materials. 

3. Reparar i si és necessari canviar alguns jocs seleccionant els que ofereixin 
més possibilitats d'utilització sobre la base de les diferents capacitats. 

4. En el cas que la inspecció detecti alguna altra acció necessària, que es realitzi 
per a garantir la qualitat d'aquestes àrees. 
 

2) Precs 

Presentat pel grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte de Sant Martí arrangi el paviment de l'entorn de la Glorieta 
de la Plaça de la Palmera, aconseguint un paviment llis i accessible que permeti 
desenvolupar activitats amb públic a la Glorieta així com i l'hora s’estudiï la possibilitat 
de recuperar la font dels 7 brolladors que existia a la Plaça de la Palmera i en cas que 
sigui possible es dugui a terme. 

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 de Sant Martí, convoqui abans d’acabar l’any 2022 una reunió 
amb els representants que els socis de cada Casal de Gent Gran decideixin. Per escoltar 
les seves queixes i peticions, i fer les modificacions necessàries en el sistema 
d’organització actual d’aquests casals, amb la finalitat que els usuaris puguin gaudir de 
una gestió que els faci sentir atesos i còmodes en cadascun d’aquests equipaments del 
Districte. 

Presentat pel grup municipal de JxCat 

Sol·licitem al govern del Districte de Sant Martí i especialment al seu regidor Sr. David 
Escudé, que fent ús de la seva responsabilitat en les instal·lacions municipals, faci les 
gestions necessàries i suficients amb ADIF perquè retirin els mòduls-vestidor de la seva 
propietat del Camp de Fútbol Menorca per instal·lar-n’hi uns de nous, i poder d’aquesta 
manera donar als usuaris el servei amb la garantia que correspon a una instal·lació 
municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Presentat pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno de este Distrito realice un estudio, elabore un informe y lo presente 
antes del próximo Consell Plenari sobre los refugios climáticos del Distrito, sobre cómo 
mejorarlos, como garantizar la accesibilidad durante todo el verano incluido el mes de 
agosto y que incluya una campaña de información que llegue a todas aquellas personas 
necesitadas de la utilización de este servicio. 

Presentat pel grup municipal de Valents 

Que el Districte de Sant Martí adquireixi el compromís de; cobrir la tanca de doble torsió 
fins a 2m , que parcs i jardins mantingui la vegetació controlada i la neteja sigui més 
exhaustiva en la zona de la petanca que hi ha al carrer Menorca amb Doctor Zamnhof i 
que gestiona l'associació de veïns Provençals de La Verneda. 

Presentat pel grup municipal de Valents 

Que el govern del Districte elabori, en el termini màxim de dos mesos, un pla 
d'actualització de les places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda del 
districte Sant Martí que inclogui: 

 La revisió de les places actuals i la seva retirada o assignació a una altra 
matrícula, de les places que quedin inutilitzades. 
 

 El repintat de les places que continuïn sent usades per l'usuari titular d'aquesta. 

3) Preguntes 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quin ha estat el resultat de les sonometries dutes a terme a l'anomenat "Triangle Golfo" 
del Parc i la Llacuna del Poblenou, on es pot trobar el resultat i l'informe i per quin motiu 
no han estat facilitats als grups i al veïnat encara? 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit a tots 
els grups de la resposta oral. 
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Presentada pel grup municipal de CS 

¿A qué cree este Gobierno que es debido que pasados 9 meses desde el inicio de la 
nueva contrata de limpieza siguen sin notarse mejoras en la prestación de este servicio? 

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 la proposició d’ERC aprovada en el 
plenari de desembre de 2021, és a dir: 

Instar al govern del Districte de Sant Martí a dur a terme les accions suficients i 
necessàries per tal que: 

- 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. 

5) Declaracions institucionals 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL amb motiu del 25 de Novembre, Dia 
internacional contra la violència envers les dones 

La violència contra les dones és una realitat que es manifesta de formes diverses 
(sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d’altres). Aquestes 
violències són fruit del sistema patriarcal, un sistema social que situa l’home en una 
posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per 
poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i 
la igualtat. 

És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de 
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2020, que 
modifica la 5/2008, així com d'instruments judicials, anàlisis, protocols d'atenció 
especialitzada, i ara també d’una estructura de Govern pròpia com és la Conselleria 
d’Igualtat i Feminismes. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada 
any. Enguany s’han produït 2 1 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal 
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abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la 
implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les 
discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones en concret i de totes 
les persones en general, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere. 

Aquest 2022 ha vist la cara més cruel de les violències masclistes amb l'assassinat de 
la jove iraniana Masha Amini , pel sol fet de dur el vel suposadament mal posat Però 
els moviments de dones d’arreu del món han mostrat la seva sororitat i s’han 
manifestat i revelat contra el sistema patriarcal que les oprimeix, discrimina i silencia. 
L’única resposta possible és aplicar la mirada feminista a totes les polítiques i a tots 
els nivells. 

Els municipis han de ser espais segurs de convivència lliures de violències masclistes. 
Per tot això, el Consell Plenari del Districte de Sant Martí, declara i demana 
que s’adoptin els següents acords: 

PRIMER. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències 
masclistes. 
SEGON. Dissenyar instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en la 
igualtat, que abordi des de l’arrel la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els 
drets humans de les dones, manifestant el compromís de treballar per fer de la 
nostra ciutat i el nostre districte un espai lliure de violències masclistes. 
TERCER. Seguir avaluant i actualitzant les eines i plans d’acció municipals vigents 
per adaptar los a les noves realitats i que contemplin totes les formes de violència 
masclista. 
QUART. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les 
professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista. 
CINQUÉ. Manifestar el compromís d’eradicar i actuar amb determinació contra 
qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci 
que rebin el suport de l’Ajuntament. 
SISÉ. Seguir impulsant els recursos d’atenció i prevenció de situacions de violència 
masclista, com és el SARA i els PIADs, i garantir recursos d'acollida i habitatges per 
emergències. 
SETÉ. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat 
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants 
en casos de violència masclista. 

Marta da Pena Gómez 
Secretària del Consell de Districte 
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