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Per indicació de la Il·lma. Sra. Marilén Barceló Verea, Presidenta del Consell, em plau 
convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte de Sant Martí, que tindrà 
lloc el proper dia cinc de març de dos mil vint, a les dinou hores, a la Seu del 
Districte, plaça de Valentí Almirall 1, amb el següent   

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

Acta de la sessió ordinària de 5 de desembre de 2019. 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat), 
des del mes de novembre de 2019 a febrer de 2020. 
 
Donar compte del decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2020, de designació de la 
senyora Rosa Mª Alemany i Verdú, com a membre del Consell de Districte de Sant 
Martí. 
 
Donar compte del decret del Regidor del districte de Sant Martí, de 27 de gener de 
2020, sobre el règim de dedicació de la consellera Rosa Mª Alemany i Verdú. 
 

Informe Regidor 
 
Informes del Govern 

 
Informe de tancament del pressupost del districte, exercici 2019. 
 
Mesura de govern sobre emergència climàtica. 

 
C) Part decisòria/executiva : 

 
 

a) Propostes d’acord:  
 

1. INFORMAR sobre el Pla de millora urbana per la determinació dels paràmetres 
edificatoris del front consolidat del carrer Pere IV 34-48 i carrer Pujades 39-49, 
promogut per les Servidores de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre. 
 

2. INFORMAR sobre la modificació puntual de la parcel·la del carrer Perú 106-108 de la 
Modificació del Pla de millora urbana de la UA1 del PERI del Parc Central. 
 



 

3. INFORMAR sobre la modificació del Pla de millora urbana de la parcel·la situada al 
carrer Perú 62-66, Castella 50-56, edifici Tules y Encajes, del districte d’activitats 
22@bcn. 
 

4. 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 2020. 

 
b) Proposicions: no hi ha assumptes a tractar 

 
 
D) Part d’impuls i control: 

 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar el Regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i 
necessàries per tal que el projecte RADARS, que té com a objectiu reduir el risc 
d’exclusió social i aïllament de les persones grans, un risc especialment accentuat en el 
cas de les dones, s’implanti de forma progressiva, en un termini no superior a un any, als 
barris del nostre districte on no hi és i, de forma urgent, als barris del Besòs-Maresme i 
de La Verneda-La Pau. 
 
Presentada pel GMDJxCAT 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al govern del districte a impulsar un pla de revitalització al barri del Besòs-
Maresme basat sobre dos fonaments: 
 
- Augmentar els recursos econòmics i el personal destinat a col•laborar amb les 
comunitats de veïns per iniciar la rehabilitació immediata dels edificis que pateixen 
patologies estructurals. 
 
- Desenvolupar mesures de promoció econòmica al barri del Besòs-Maresme, 
recuperant el pla de comerç acordat amb els seus representants, cercant la col•laboració 
dels àmbits capdavanters a la zona, com el turístic, i la recerca d’inversions privades 
perquè hi instal·lin la seva activitat, començant pel Museu Hermitage. 
 
Presentada pel GMDCs 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que el Govern de Districte faci un estudi en els pròxims tres mesos per a l’adaptació dels 
parcs i fer-los inclusius per als nens amb diversitat funcional, amb el seu corresponent 
informe pressupostari del cost de l’adaptació, de l’accessibilitat i implementació de les 
millores; per tal d’instal·lar tobogans accessibles amb plataformes per poder fer la 
transferència des de la cadira de rodes al tobogan, gronxadors adaptats amb cistella per 
a poder estirar-se, plafons per aprendre i jugar amb el sistema Braille, entre d’altres. 
 
 
Presentada pel GMD BXCanvi 
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Que el Consell Plenari del Districte de Sant Martí acordi: 
 
- La Instal·lació de semàfors en la cruïlla del carrer Avila 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. 
 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: no hi ha assumptes a 
tractar 
 
 
c) Precs 

 
Presentat pel GMD ERC 
 
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 senyalètica 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. 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 
resposta oral. 
 
Presentat pel GMD JxCat 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí i en especial els seu Regidor, Sr. David Escudé, 
com a Regidor d’Esports a la Ciutat, atengui les peticions d’aquestes entitats esportives, i es 
trobi una solució perquè puguin portar a termini la pràctica del Futbol Americà en un espai 
especialment destinat a aquest esport. 
 
Presentat pel GMDJxCat 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí revisi la distribució actual dels elements de 
mobiliari urbà i se’n faci un estudi per redistribuir-los, modificar-los, retirar-los o renovar-los, 
tenint en compte les necessitats i opinió dels veïns, i molt especialment dels paradistes del 
Mercat, que son les persones que ho viuen dia a dia i recullen els comentaris del públic. 
 
Presentat pel GMDCs 
 
Que en aquest Consell Plenari no es tradueixin les iniciatives registrades, ni les actes, quan 
les intervencions realitzades siguin en qualsevol de les dues llengües oficials, respectant la 
literalitat de les mateixes o la llegua en que van ser formulades.   
 



 

Presentat pel GMDCs 
 
Que el més aviat possible el Govern presenti un pla per intensificar la vigilància als parcs del 
districte i que es faci complir les ordenances.  
 
 
d) Preguntes 
 
Presentat pel GMD ERC 
 
Quins són els paràmetres i els criteris objectius que determinen les quanties econòmiques 
que, en concepte d’ajudes i/o subvencions, reben els casals de barri del districte i per quina 
raó el termini de concessió es limita a dos anys més u?  
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 
resposta oral. 
 
Presentat pel GMD BxCanvi 
 
Quines mesures està prenent o te pensat prendre el Govern del Districte de Sant Martí per 
solucionar el problema de l’aluminosi als edificis de la zona del carrer Alfons el Magnànim i 
dignificar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’aquesta zona 
 
Presentat pel GMD BxCanvi 
 
Quines mesures prendrà el Govern del Districte de Sant Martí per que la sorra de la platja de 
gossos de Llevant, com habitat perfecte (oxigen, humitat i terra) d’aquest tipus de bactèries i 
paràsits, estigui en perfectes condicions per que aquest potencial problema de salut publica 
no esdevingui un mal de cap per aquells que volen gaudir de les nostres platges. 
 
 
e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup: no hi ha assumptes a 
tractar. 
 
E) Declaracions institucionals:  
 
Declaració institucional del 8 de març. 
 
 
 
Barcelona, 26 de febrer de 2020 

 
Amadeo Silva Gómez 
Secretari del Consell 


