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ACTA
CONSELL DE DISTRICTE DE 7 D’OCTUBRE DE 2021

Identificació de la sessió
Núm.: 4
Data: 7 d’ octubre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 18 a 21.46
Lloc: Seu del Districte de Sant Martí
Assistents

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea, presidenta del Consell (GMCs)
Im. Sr. David Escudé Rodríguez, regidor del Districte (GMPSC-CP)
Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez, regidora adscrita (GMERC-AM)
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regidor adscrit (GMJxCat)
Francesc Carmona Pontaque, vicepresident del Consell (GMDBeC)
Eva Campos Paladio, consellera (GMDBComú-E)
Sílvia Casorrán Martos, consellera (GMDBComú-E)
Lorena Domínguez Liébana, consellera (GMDBComú-E)
Sandra Enrique Aguilar, consellera (GMDBComú-E)
Jordi Martín López, conseller (GMDBComú-E)2
Rosa M. Alemany i Verdú, consellera (GMDERC-AM)
Lourdes Arrando i Bellés, consellera (GMDERC-AM)
Joan C. Canela Casasampera, conseller (GMDERC-AM)
Núria Mateo Martínez, consellera (GMDERC-AM)
Jordi Rallo i Casanovas, conseller (GMDERC-AM)
Inmaculada Bajo de la Fuente, consellera (GMDPSC-CP)
Xavier Bañón Fábregas, conseller (GMDPSC-CP)
Sílvia López Serrano, consellera (GMDPSC-CP)
Javier Mesía Barroso, conseller (GMDPSC-CP)
Joan Pujol Gómez, conseller (GMDPSC-CP)
M. Eugenia Angulo López, consellera (GMDCs)
Maria Arenillas i Picañol, consellera (GMDJxCat)
Fernando Gómez Carvajal, conseller (GMDJxCat)

Marta da Pena Gómez, secretària del Consell

La Presidència obre la sessió a les 18h i dona la benvinguda a tots els presents, agraeix la comprensió dels consellers i
conselleres respecte de les mesures sanitàries que obliguen a respectar les distàncies i a configurar la conformació
física del consell ocupant tota la sala amb la incomoditat que pot comportar per a les intervencions i saluda aquelles
persones que segueixen la retransmissió per streaming donant la sessió per iniciada.
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A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Acta de la sessió ordinària de 8 de juliol de 2021.
S’aprova per unanimitat
B) Part informativa
Informe del regidor
El Consell del Districte resta assabentat
Despatx d’ofici
 Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) dels
mesos de juliol, agost i setembre de 2021.
El Consell del Districte resta assabentat.


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

El Consell del Districte resta assabentat.

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 “Germanetes-Viladomat”, al
carrer Viladomat, 142, “Casernes de Sant Andreu”, al carrer Antoni Santiburcio, 8-10 i
“Puigcerdà”, al carrer Puigcerdà, 104 (Exp. Núm. 21CHB5).
S’informa favorablement per unanimitat



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).
S’informa favorablement per unanimitat.



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).
S’informa favorablement per unanimitat.

Consell de Districte de Sant Martí

2

D) Part d’impuls i control
1) Proposicions / declaracions de grup
Presentada pel grup municipal d’ERC
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.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Alemany, Angulo, Gómez, López i els ciutadans/es Teresa
Pardo, Asunción Garcia i Francisco Abad.
S’aprova amb els vots a favor del GMDERC i GMDJUNTSxCAT i l’abstenció de GMDCs, GMDPSC i
GMDBCNenCOMÚ .

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.
Durant el debat d’aquesta proposició s’incorpora al Consell de Districte el Sr. Fernando
Alcalde a es 19.04h.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Arenillas, Angulo, Mateo, Enrique i Cordobés.
No s’aprova amb el vot a favor de GMDJUNTSxCAT i GMDERC i el vot en contra dels grups del
GMDPSC, GMDBCNenCOMÚ i GMDCs.
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Presentada pel grup municipal de CS
Que desde el Districte de Sant Martí se inste al Departament d'Ensenyament mediante el
Consorci d'Educació de Barcelona a reforzar la formación a Direcciones de escuelas e
institutos, así como a las AFAs/AMPAs, en la prevención, detección e intervención contra el
acoso y el ciberacoso entre iguales, así como enriquecer el actual protocolo con acciones
de acompañamiento emocional a la comunidad educativa del centro educativo, cuando
consta algún caso que activa el protocolo.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Angulo, Gómez, Arrando, Cordobés i Dominguez.
S’aprova amb els vots a favor del GMDCs, GMDPSC i GMDBCNenCOMÚ i l’abstenció del GMDERC i
del GMDJUNTSxCAT

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.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Canela i Carmona.
S’accepta

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 Consell Plenari del mes de març de 2022.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la
resposta oral.
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Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es
Fernández.

Rallo i Campos i

la ciutadana Sra. MCarmen García

S’accepta

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.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Gómez i Pujol.
No s’accepta

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 Gent
Gran de Sant Martí i la coordinadora hagin pres la decisió de plegar.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Arenillas i Bajo.
S’accepta

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.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Alcalde i Casorrán.
No s’accepta
3) Preguntes
Presentada pel grup municipal de CS
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¿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?
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Alcalde i Domínguez.
La resposta consta en acta

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.
Intervenen el Srs./Sres. Consellers/es Arenillas i Mesia i els ciutadans/es Srs./es. Mireia Soler, José
Manuel Franganillo i MCarmen García Fernández.
La resposta consta en acta
La Presidenta dona la paraula al Sr. Óscar Benítez, qui ha pres possessió el passat dia 29 de setembre
com a Regidor de l’Ajuntament pel grup de BCNXCANVI deixant el seu càrrec com a conseller del
Districte que es troba present a la Sala i que pren la paraula per acomiadar-se i donar les gràcies als
companys /es de la resta de grups, funcionaris i tècnics del Districte.
La Presidenta dona la paraula als portaveus dels grups municipals de Districte i al Regidor que en un
breu torn de paraula s’acomiaden del Regidor donant les gràcies per la seva feina.
Barcelona,

Marta da Pena Gómez
Secretaria del Consell de Districte
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