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ESBORRANY ACTA 

CONSELL DE DISTRICTE DE 4 DE MAIG DE 2022 
 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 3 
Data: 4 de maig de 2022 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 17.30h a 20:50h 
Lloc: Sala d’Actes de la 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) 
 Emma Deusdat Lahoz, consellera (GMDBComú-E) 
 Sandra Enrique Aguilar, consellera (GMDBComú-E) 
 Alberto Cordobés Rodriguez, conseller (GMDBComú-E)2 
 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) 
 Paula Añó Santiago (GMDBCNxCANVI) 
   
 Marta da Pena Gómez, secretària del Consell  
 
La Presdienta donala benvinguda als consellers i persones del públic present i dona pasa al’ordrew del dia de la sessió 
amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors pendents d’aprovació. 
 
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

Acta de la sessió ordinària de 3 de març de 2022 i de la sessió extraordinària de 17 de març 
de 2022.  

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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S’aproven per unanimitat. 

Abans de continuar amb l’ordre del dia la Presidenta exposa que s’ha acodat amb els grups 
que conformen el consell del districte l’alteració de l’ordre del dia per tal de que els 
candidats a les medalles d’honor de la ciutat i els represenatnts del estudiants 
adolsesncents que han d’intervenir en la sessió ho puguin fer a l’inici. 

Per aquets motriu dona pas al punt de l’aprovació de la proposta de les candidatures a les 
medalles d’honor de la ciutat 

B) Part decisòria/executiva 
 

a) Propostes d’acord:  

− Informar la proposta a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció, dels candidats del Districte de Sant Martí per a la concessió de la 
Medalla d'Honor de Barcelona per a l'edició 2022. 

S’aprova per unanimitat 

Seguidament es dona la paraula als representants dels/de les estudiants adolescents per tal 
de que exposin les conclusions del projecte Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent 
de Barcelona relacionades amb la temàtica “Activitats d'Oci i Lleure”.  

C) Part informativa 
 

1) Presentació a càrrec dels representants del col·lectiu adolescent de secundària del 
Districte de les conclusions del projecte Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de 
Barcelona relacionades amb la temàtica “Activitats d'Oci i Lleure”.  

El Consell del Districte resta assabentat. 

Un cop finalitzada la intervenció dels/les estudiants adolescents es reprèn l’ordre del dia del 
Consell del distrite. 

2) Despatx d’ofici 

− Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat), 
dels mesos de febrer i març de 2022. 
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El Consell del Districte resta assabentat. 

3) Informe del regidor 

El Consell del Districte resta assabentat. 

4) Informes del Govern  

− INFORME sobre atorgament de subvencions de concurrència pública 2022. 

El Consell del Districte resta assabentat 

D) Part decisòria/executiva 
 

b) Propostes d’acord:  

− Informar la proposta a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció, dels candidats del Districte de Sant Martí per a la concessió de la 
Medalla d'Honor de Barcelona per a l'edició 2022. 

S’aprova per unanimitat 

− INFORMAR APROVACIÓ INICIAL del Pla Especial d'Infraestructures de la MPGM 22@ 
2022. 

S’aprova per majoria amb el vot a favor del GMDBCNenComú, GMDPSC, GMDERC, 
GMDValents, l ’abstenció del GMDCs i el vot en contra de GMDJUNTSxCAT. 

− INFORMAR APROVACIÓ INICIAL del Pla Especial d'Usos d'Activitats vinculades al 
repartiment a domicili. 

S’aprova per majoria amb el vot a favor de GMDBCNenComú, GMDPSC, GMDERC i 
l ’abstenció del GMDJUNTSxCAT, GMDCs i GMDValents. 

− INFORMAR APROVACIÓ INICIAL del PMU per a la transformació de l'edifici industrial 
consolidat situat a la parcel·la Pere IV, 86. 

S’aprova per unanimitat. 
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− INFORMAR APROVACIÓ INICIAL del Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la 
rehabilitació i ampliació de l’edifici industrial “La Favorita”, situat al carrer Roc Boronat 
47-53 i carrer Llull 143. 

S’aprova per unanimitat. 

− INFORMAR APROVACIÓ INICIAL del Pla Especial Urbanístic per a la regulació del CAP 
Besòs, situat al carrer Alfons el Magnànim 57 i 59-59 B, al Districte de Sant Martí. 

S’aprova per unanimitat. 

E) 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 
davant qui correspongui per tal: 

− Que s'inclogui la zona anomenada "Triangle Golfo" del barri del Parc i la Llacuna en 
l'estudi que està realitzant l'Ajuntament de Barcelona per tal que pugui esdevenir una 
nova Zona Acústica de Règim Especial (ZARE) o figura anàloga. 
 

− Que s’instal·lin sonòmetres a la zona del "Triangle Golfo", durant el temps que es 
consideri necessari, per poder mesurar el nivell de soroll que pateixen les nits de 
dimecres a diumenge els veïns i veïnes del barri amb afectació al seu descans i a la 
seva salut. 
 

− Que l'informe resultant d'aquestes sonometries sigui facilitat a les entitats de la zona 
que així ho sol·licitin. 

 

S’aprova per unanimitat 

Presentada pel grup municipal de JxC 

Que el govern del Districte atengui les demandes de l’associacionisme juvenil de Sant Martí 
i el Consell de Joventut de Barcelona, facilitant la cessió d’espais on poder desenvolupar la 
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seva activitat, a més dels recursos econòmics i humans de suport pel creixement individual 
dels i les joves de Sant Martí, a la vegada que al creixement col·lectiu del nostre teixit 
associatiu jove. 

S’aprova per unanimitat 

Presentada pel grup municipal de CS 

El Consejo Plenario del Distrito de Sant Martí acuerda: 

− Solucionar la accesibilidad en las playas mejorando los accesos y restaurando los 
elementos que están en mal estado, ampliar las zonas de sombra, así como eliminar 
las barreras arquitectónicas. 

 
− Modificar los horarios y el calendario de acceso a las mismas en igualdad de 

condiciones y derechos para toda la población. 

 
S’aprova per unanimitat 

 
Presentada pel grup municipal de Valents 

Que el Govern Municipal inicie y ejecute un plan de actuación con carácter de urgencia 
para: 

− Que el parque formado en los interiores de isla de las comunidades Sancho de Ávila 19, 
Sancho de Ávila 27 y Pamplona 117 se limpie y mantenga de forma adecuada 
reforzando, si cabe, las actuaciones sobre el mismo y se asegure su cierre nocturno. 

− Que se desmantele el asentamiento de la calle Sancho de Ávila con Avda. Meridiana y se 
haga una acción de prevención de nuevos asentamientos en la zona. Así mismo que se 
busque una alternativa digna a las persones que malviven en la calle y se eviten 
situaciones peligrosas para la salubridad de los vecinos. 

− Que se haga un refuerzo de limpieza y mantenimiento de toda esta manzana dada la 
presencia de ratas en las zonas verdes abandonades así como la basura y los malos 
olores del ocio nocturno. 

S’aprova amb el vot a favor del GMDERC, GMDJUNTSxCAT i GMDValents i 
l ’abstenció del GMDBCNenCOMÚ, GMDPSC i GMDCS. 

2) Precs 
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Presentat pel grup municipal d’ERC 

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. 

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

S’accepta 

Presentat pel grup municipal de JxC 

Que al proper Consell Plenari del Districte Sant Martí se’ns presenti un informe sobre com 
es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del Districte, en 
el que constin els recursos extraordinaris dels que es disposarà per evitar episodis 
d’incivisme, els efectius policials amb els que es pretén comptar, els punts del Districte on 
es reforçarà la presència policial, així com del nombre d’agents cívics que reforçaran el 
servei i la seva distribució per barris. Tenint en compte que el dia 23 de març un 
treballador del camp de futbol de Sant Martí va rebre una greu pallissa per part d’un grup 
de joves que van entrar al camp il·legalment, alhora que els veïns de la plaça d’Eduard 
Torroja es queixen dels intents amb violència per ocupar locals de la zona i es veuen 
obligats a fer de vigilants, que els veïns del Triángulo Golfo viuen amb “stress” constant 
pels aldarulls dels botellots als carrers i places, que els barris del Besòs-Maresme 
constantment es viuen episodis d’amenaça i violència,...Aquests només son uns exemples, 
caldria fer un recull de tots els episodis que es donen en diferents punts del Districte per a 
poder posar-hi solució abans de que vagi en augment. Volem un Districte segur i cívic! 

Sol·licitem també la resposta per escrit a ser entregada durant el Consell Plenari. 

S’accepta 

Presentat pel grup municipal de JxC 

Que el Sr. David Escudé, regidor del districte de Sant Martí, actuï de mediador, convoqui i 
lideri una reunió de membres amb els coneixements necessaris i capacitat de decisió de 
l’Ajuntament de Bcn i els veïns de l’entorn del tram de Gran Via, que va del carrer de 
Badajoz fins la Rambla del Poblenou, per escoltar i atendre les peticions d’aquestes 
persones, perquè s’eviti el urbanisme tàctic proposat, no es malbaratin els 500.000 euros 
que s’hi pretenen destinar (Després de reduir, gràcies a la intervenció dels veïns, el 
pressupost inicial de casi 2 milions que el govern s’hi pensava gastar), i dins d’aquest 
mandat es faci i s’aprovi el projecte definitiu de la zona, deixant-lo a punt per ser executat 
el mandat vinent. Limitant-se a deixar el tram esmentat en les condicions de seguretat i 
manteniment adequades per evitar accidents. 
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Sol·licitem també la resposta per escrit a ser entregada durant el Consell Plenari. 

No s’accepta 

Presentat pel grup municipal de CS 

Que el Gobierno de este Distrito garantice a este Consejo Plenario y a todos los vecinos del 
Distrito el rechazo a la iniciativa del Síndic de Greuges de crear espacios donde llevar a 
cabo la práctica del botellón y que ni aún en el caso de que esa iniciativa llegara a 
prosperar, ninguno de esos espacios estaría ubicado en el Distrito de Sant Martí. 

S’accepta 

Presentat pel grup municipal de Valents 

Que el Govern del Districte reformi aquesta rampa fent-la més accessible i segura 
especialment per les persones grans i amb mobilitat reduïda. 

S’accepta. 

3) Preguntes 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quantes actuacions ha dut a terme la Guardia Urbana a la zona del "Triangle Golfo" del 
barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, en horari nocturn (número, tipologia i horari), 
quantes denúncies o multes n'han resultat d'aquestes actuacions, i quantes trucades de 
queixes per part de veïns i veïnes s'han rebut des de l'obertura de l'oci nocturn després de 
les restriccions? 

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

La resposta donada en la sessió constarà en acta 

Presentada pel grup municipal de Cs 

¿Qué valoración hace este Gobierno de cómo se han desarrollado las reuniones 
informativas y de presentación de la nueva contrata de limpieza en cada uno de los barrios 
del Distrito de Sant Martí?  

La resposta donada en la sessió constarà en acta 
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Presentada pel grup municipal de Valents 

Quin és el nombre actual de pisos públics al Districte de Sant Martí? Quants n’hi havia al 
2015 quan van entrar al govern? Quants s’han construït en el período 2016 – 2022? Quin 
número de pisos estan entregats, finalitzats, en construcció i adquirits per compra? 

La resposta donada en la sessió constarà en acta 

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 
març de 2020, és a dir: 

− Que es planifiqui i dugui a terme la recuperació de les platges del districte considerant 
els criteris d’accessibilitat per a totes les persones incloent-hi una senyalística clara que 
permeti a les persones localitzar i identificar els diferents espais i, en especial, pel que 
fa a la platja nudista, on ha de ser fàcil i entenedora, indicant on comença i on acaba 
aquest espai així com recomanant comportaments cívics per garantir la tranquil·litat i 
el respecte cap als seus usuaris. 

La resposta donada en la sessió constarà en acta 

 
Seguiment de proposició presentat pel grup municipal de Valents 

− La instal·lació de semàfors en la cruïlla del carrer Àvila amb Doctor Trueta, donat que 
es una zona de recorreguts a peu de famílies amb menors que s’adrecen a escola 
VORAMAR (600 alumnes de diferents cursos), dins de les mesures de pacificació dels 
entorns escolars del nostre Districte. 
 
També s’ha de fer esment pel que fa als vehicles rodats, que les senyals de preferència 
de pas en aquesta cruïlla s’han esborrat amb el pas del temps i ningú les ha tornat a 
pintar, amb el que suposa això per el risc potencial d’accidentabilitat 

La resposta donada en la sessió constarà en acta 

Barcelona,  

 

Marta da Pena Gómez 

Secretaria del Consell de Districte 


