Districte de Sant Martí
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
932 916 089
barcelona.cat/santmarti

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
4 de març de 2021 a les 17h que se celebrarà de forma semipresencial mitjançant
videoconferència, amb el següent,
ORDRE DEL DIA

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Acta de la sessió extraordinària de 23 de novembre de 2020 i de la sessió ordinària de 3 de
desembre de 2020.
B) Part informativa
1) Despatx d’ofici
 Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat)
dels mesos de desembre 2020 i gener 2021.
2) Cartipàs
 RESTAR ASSABENTAT de la designació del Sr. Joan Pujol Gómez com a portaveu
adjunt del Grup Municipal de districte del Partit Socialista de Catalunya-CP en
substitució de la consellera Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente des del passat 2 de
desembre de 2020.
3) Informe del regidor
4) Informes del Govern


INFORME de tancament del pressupost del Districte, exercici 2020.

C) Part decisòria / executiva
1) Propostes d’acord
 INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments
d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i
residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona
(20PL16819)
 INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la
ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal (19PL16723)
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 INFORMAR sobre la MPPMU de l’illa delimitada pels carrers PERE IV, Selva de Mar,
Marroc, Treball i parcel·la del carrer Marroc 98-108, Illa Fito, districte d'activitats 22@
(19PL16750)
 INFORMAR sobre la Modificació de l'ordenació dels sols qualificats de 22@T de l'illa
delimitada pels carrers Àlaba, Tànger, Sancho de Àvila i Pamplona (20PL16816)
 INFORMAR sobre Pla Especial per a la delimitació d'una superfície de venda superior a
2.500 m2 al centre comercial Diagonal Mar (20PL16762)
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 regidor del Districte de Sant Martí que dugui a terme les accions suficients i
necessàries per tal que durant l’any 2021 es faci un procés participatiu i es redacti el Pla
Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços
alimentaris i altres activitats (Pla d’Usos) del carrer Rogent i el seu entorn al barri del ClotCamp de l’Arpa.
Presentada pel grup municipal de JxCAT
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda instar al govern del Districte a:
Donar resposta, informar i establir línies de diàleg i participació, en temps present, amb
els veïns i entitats del Districte de Sant Martí interessats i afectats pel projecte de la Plaça
de les Glòries, per a poder acabar definint i realitzant un projecte el més ajustat possible
a les seves necessitats, per tot el que fa als equipaments reivindicats en repetides
ocasions, serveis i urbanització d'aquesta plaça i els seus entorns.
Presentada pel grup municipal de Cs
Que el Distrito de Sant Martí se coordine con el IBE para facilitar una ubicación adecuada
a La Federació Catalana de Cricket en el barrio del Besòs i Maresme, teniendo en cuenta
que hay más de 40.000 niños y jóvenes en el distrito de Sant Martí de los cuales un gran
número quieren practicar este deporte.
Presentada pel grup municipal de BcnxCanvi
Proposem, la creació d’un Centre de Coordinació per la Prevenció i la Convivència
Comunitària, que aixoplugui sota una mateixa Direcció Estratègica a tots els actors
institucionals com mossos d’esquadra, GUB, Agents Cívics, Assistents d’Emergències
Socials, Protecció de Menors, Agents de Mediació, etc... amb l’objectiu principal de ser
coproductors de polítiques de prevenció integral en el Barri, on la proactivitat i la
transparència en les seves actuacions sigui el denominador comú d’una nova filosofia
preventiva, complementaria de les polítiques de seguretat que el Govern del Districte ja te
en marxa. Un model recolzat amb la metodologia CPTED (Prevenció del Delicte Mitjançant
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el Disseny Ambiental) estudiat i implantat en altres països d’Europa, que pretén anar més
enllà de la resposta proactiva dels cossos policials; un model que ens ha de portar a uns
majors nivells de benestar, de confiança en les institucions, i també per que no, de
confiança en el sistema.
Per tal d’assolir el grau suficient de complicitat amb els veïns i veïnes del Besos /
Maresme, caldria entre d’altres, situar aquest Centre Operatiu de Prevenció Social a prop
del CAP Besos i el Col·legi Sagrat Cor, i millorar el model de patrullatge a peu de la policia
de proximitat, permeten la visualització quotidiana de persones uniformades iniciant el
seu servei des del mateix punt d’origen, propiciant amb la seva sola presencia el benestar
social necessari per neutralitzar en origen qualsevol rics potencial delictiu o de
convivència, però també millorar la percepció subjectiva dels nostres veïns i veïnes de que
no estan sols.

2) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Presentada pels grups municipals de BarcelonaenComú-E i PSC-CP (8 DE MARÇ)
1. Que es dignifiquin i es posin en valor les condicions laborals de les dones que es
dediquen a l’àmbit de les cures i el treball domèstic. El treball de les cures, on les dones
estem sobrerrepresentades, és un treball invisible, no valorat socialment i realitzat en
condicions de precarietat. Exigim que deixi de ser gratuït, mal pagat o subjecte de
l’economia submergida, pel que reclamem polítiques públiques per socialitzar les cures.
2. Que els homes es facin coresponsables de les cures perquè tots i totes som
vulnerables, ja sigui per edat, per malaltia o simplement com a éssers emocionals. Les
persones, al llarg de la vida, necessitem compartir i ser cuidades, independentment del
nostre gènere.
3. Que es garanteixin els drets de les dones migrades per poder desenvolupar la carrera
professional triada. El Ministeri de Treball reconeix que el 70% de les empleades de la llar
son dones estrangeres.
4. Que les dones tinguem accés a un sistema de prestacions i ajuts que garanteixi els
drets socials per a totes, sense condicionar-ho a la seva situació administrativa. Reclamem
que cap dona sigui considerada il·legal.
5. Que no acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni a cobrar menys que
els homes per la mateixa feina. Lluitem contra la precarietat laboral, una precarietat que
s’ha agreujat amb el teletreball i les dificultats per conciliar-ho amb la vida privada, per
tenir més edat, per ser jove, per ser migrada, per estar racialitzada, per tenir diversitat
funcional o per tenir una imatge allunyada de la normativitat.
6. Que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i
autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida: l’embaràs o les cures no
poden ser objecte ni d’acomiadament ni de marginació laboral, ni han de minvar les
nostres expectatives personals ni professionals.
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7. Que les dones joves deixin de ser les mes damnificades per la gestió de la crisis
sanitària i que se’ls permeti fer el seu projecte vital. Aquestes dones s’han vist afectades
de manera més greu per formar part de sectors amb major taxa de contractes eventuals,
major atur i més precarietat.
8. Exigim igualtat en les pensions que ens pertoquen. Demanem que el temps dedicat a
tasques de cura i de la llar sigui reconegut en el càlcul de les pensions, tant de jubilació i
viudetat.
9. Que volem decidir sobre les nostres vides i els nostres cossos. Exigim que els nostres
processos vitals deixin de ser vistos com a patologies i poder triar lliurement si volem o no
ser mares.
10. Que les dones grans puguin viure dignament allà on decideixin, ja sigui en centres
residencials o al seu domicili. Reclamem recursos públics per garantir que la cura no
recaigui únicament en les famílies i que les residències i les seves treballadores puguin
disposar de les condicions i recursos necessaris per desenvolupar la tasca de cures.
11. Una educació pública ifeminista, que trenqui amb els rols i estereotips de gènere
imposats des de l'etapa infantil. De la mateixa manera, volem créixer en la diversitat de
models relacionals i construir les nostres identitats sexuals i de gènere, sense pors ni
complexos.
12. Que les diferents administracions desenvolupin polítiques efectives contra la violència
masclista. El confinament ha fet més vulnerables les dones que ja pateixen violència per
part de la seva parella i també ha estat un context potencialment procliu a l’increment de
situacions de violències masclistes. Exigim un sistema judicial amb perspectiva de gènere
i interseccionalitat, que no empari els agressors ni revictimitzi les dones, sigui quin sigui el
seu origen o situació administrativa.
13. Exigim que la sortida d’aquesta crisi posi al centre de les polítiques públiques el
sosteniment de la vida i les cures. La resposta a la situació actual ha d’obligar a un
compromís en què les dones no continuem sent precaritzades i discriminades i puguem
viure en una societat més justa i igualitària, per tots i totes.
3) Precs
Presentat pel grup municipal de JXCAT
Que el govern del Districte atengui la demanda veïnal i associativa del barri del Besòs Maresme i obri un diàleg amb els agents per consensuar la urbanització d'un gran parc
adaptat als nous usos que demana la ciutadania per l'espai públic.
Presentat pel grup municipal de JXCAT
Que el govern del Districte de Sant Martí, en col.laboració de l'lMPD, atengui les peticions
de les persones amb diversitat funcional, i adeqüi les platges que per territori li
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corresponen amb les instal.lacions necessàries i les tingui en les condicions òptimes des
del primer dia de la temporada general de platja.
Presentat pel grup municipal de Cs
Que el Gobierno del Distrito de Sant Martí adapte las medidas necesarias para que la
movilidad en la calle Fernando Poo y en todas las demás calles del Distrito que tengan la
misma problemática deje de suponer un peligro para los vecinos y que elabore un informe
en un plazo no superior a tres meses y se de traslado a los vecinos y a los grupos
municipales de cuales van a ser estas medidas.
Presentat pel grup municipal de Cs
Que en los 5 jardines del Paseo de García Faria entre las calles Lope de Vega y Selva de
Mar se instalen vallados perimetrales que impidan el acceso directo a las áreas de juego
infantil y que se coloquen más carteles y más grandes donde se evidencie de forma más
clara la prohibición de llevar perros sueltos en todo el recinto de los Jardines, y que
mientras no se implementen estas medidas se realicen tratamientos en estas áreas
siguiendo los mismos protocolos de desinfección establecidos para los pipicanes.
4) Preguntes
Presentada pel grup municipal de ERC
Quin ús té previst el govern del Districte de Sant Martí per l’espai que deixa lliure l’Esplai
S.C.V. Clot i quin efecte tindrà aquest ús sobre l’espai que actualment ocupa el Casal de
Gent Gran del Parc del Clot?
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la
resposta oral.
Presentada pel grup municipal de ERC
On té previst ubicar els serveis pel barri del Besòs-Maresme que havien d'anar a l’antic
Cinema Pere IV el govern del districte de Sant Martí ?
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la
resposta oral.
Presentada pel grup municipal de BCNXCANVI
Sabem quan es farà efectiu el compromís adquirit pels Òrgans de Governs del Districte de
Sant Martí en el Plenari del Consell del dia 03-12-2020 sobre la reforma urbanística, la
creació d’un òrgan de participació veïnal, la creació de la taula de treball, etc, sobre el
tram del Litoral Marítim comprés entre els carrers Bac de Roda i Josep Pla...? .
5) Seguiment de proposicions/precs/preguntes
Seguiment de proposició presentat pel grup municipal de JxCAT
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Que s'informi al Consell Plenari per quina raó no s'ha portat a termini, durant el mes de
Gener 2021, la convocatòria de la Taula sol.licitada i acordada en el passat plenari del 03
de Desembre de 2020, on han de participar Ies entitats i veïns dels barris de Diagonal
Mar i Front Marítim, per treballar en el projecte del tram de Litoral Marítim que resta per
urbanitzar (Bac de Roda - Josep Pla). I en qualsevol cas es concreti data per
l'acompliment del compromís adquirit.
Seguiment de prec presentat pel grup municipal de 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 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.
Barcelona, 2 de març de 2021

Marta da Pena Gómez
Secretària del Consell de Districte
NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les entitats, els ciutadans i les ciutadanes del districte podran intervenir, si ho desitgen, en
el transcurs de la sessió sobre els punts dels apartats C i D de l’ordre del dia de la
sessió.
En l’actual context, per tal de garantir la participació ciutadana, totes aquelles persones que
ho vulguin podran presentar les sol·licituds d'intervenció mitjançant el web
barcelona.cat/atencioenlinia, fins a les 17h del 3 de març de 2021 en l'apartat d'òrgans
de participació de les informacions i consultes de la web municipal, on hi haurà un
d'específic per al Consell del Districte de Sant Martí que inclourà un formulari amb uns
camps específics, continguts en els enllaços següents, a triar pels peticionaris, en llengua
catalana
(http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=571),
castellana
(http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=572) i anglesa (http://www.bcn.cat/cgibin/queixesIRIS?id=573).
Serà facultat de la Presidenta valorar la pertinència o no de les intervencions sol·licitades
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