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 desembre de dos mil dinou, 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 10 d’octubre de 2019.
B) Part informativa:
Despatx d’ofici:
Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat),
des del mes d’octubre a novembre de 2019.
Donar compte dels guanyadors i guanyadores dels Premis i Me dalles Sant Martí,
57ena edició.
Cartipàs:
-

Decret del Regidor del Districte de Sant Martí, de 14 d’octubre de 2019, de delegació
de la presidència dels consells sectorials aprovats per acord del Consell de Districte
de Sant Martí de 20 de setembre de 2019.

-

Decret de l’Alcaldessa de 15 d’octubre de 2019, de designació de Regidors i
regidores adscrites al districte de Sant Martí.

-

Decret de l’Alcaldessa d’11 de novembre de 2019, de nomenament del Sr. Francesc
Carmona i Pontaque com a vicepresident del Consell Municipal del Districte.

-

Decret de l’Alcaldessa de 24 d’octubre de 2019, de cessament del Sr. Oriol Puig i
Morant, com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, amb efectes
25 d’octubre de 2019.

-

Decret de l’Alcaldessa d’11 de novembre de 2019, de cessament del Sr. Óscar
Benítez Bernal, com a membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià – Sant
Gervasi, i del Sr. Pedro Vargas Heredia, com a membre del Consell Municipal del
Districte de Sant Martí; i de nomenament del Sr. Óscar Benítez Bernal, com a
membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí.

-

Decret del Regidor del Districte de Sant Martí, de 18 de novembre de 2019, pel que
s’estableix el règim de dedicació del Sr. Óscar Benítez Bernal, com a membre del
Consell Municipal del Districte de Sant Martí.

NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1) De conformitat amb el Reglament intern d’organització i funcionament del districte, es pot intervenir en els punts de l’o rdre del dia
corresponents als apartats de la part de decisió i de control amb posterioritat de les intervencions dels consellers i /o regidors.
2) Qui desitgi intervenir ho ha de sol·licitar mitjançant la presentació d’un escrit en l’oficina del registre d’entrada de d ocuments d’aquest
Districte –Oficina d’Atenció al Ciutadà: Plaça Valentí Almirall, 1 - abans de les 24 hores de la cel ebració de la sessió, detallant-hi de
manera específica el punt en què es vol intervenir.

Informe Regidor
Informes del Govern: no hi ha assumptes a tractar.

C) Part decisòria/executiva :
a) Propostes d’acord:
1. INFORMAR sobre el Pla Especial Integral de la residència col·lectiva docent
d’allotjament temporal situada al carrer Pallars núm. 433-453 entre els carrers de
l’Agricultura i de Josep Pla.
2. INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana per a la transformació del edificis
industrials consolidats situats a les parcel·les del carres Bolívia 250 i 254.
3. PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus públics per
l’any 2020 de les instal·lacions esportives i culturals del districte.
4. INFORMAR els pressupostos municipals per 2020.

b)

Proposicions: no hi ha cap proposició.

c)

Part de control: precs, preguntes i declaracions de grup.

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 al Regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i necessàries per
tal que els òrgans de participació ciutadana del districte siguin retransmesos en direct e de
manera a assolir la possible participació d’un major nombre de veïns i veïnes del nostre
districte.
Garantir que com a mínim seran retransmesos tots aquells que tinguin lloc a la sala de plens
del districte (consell plenari, audiència pública, consells sectorials, etc.).
Garantir que tots aquells òrgans que no puguin ser retransmesos en directe siguin gravats i
publicats al web del districte en un període no superior a 48 hores.
Garantir que les retransmissions es posin a disposició de la ciutadania amb mitjans i formats
accessibles.
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2) Qui desitgi intervenir ho ha de sol·licitar mitjançant la presentació d’un escrit en l’oficina del registre d’entrada de d ocuments d’aquest
Districte –Oficina d’Atenció al Ciutadà: Plaça Valentí Almirall, 1 - abans de les 24 hores de la cel ebració de la sessió, detallant-hi de
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Presentada pel GMDJxCat
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Que el govern del districte de Sant Martí iniciï i porti a termini, en el transcurs del 2020, els
tràmits necessaris per adquirir el recinte industrial del carrer València 665, faci un exhaustiu
anàlisi de les entitats d'ambdós barris amb necessitats d'espais, i realitzi un projecte de
rehabilitació del recinte per a destinar-lo especialment a projectes de cultura popular i cultura
general, així com també a cobrir carències de serveis cap a les persones del Clot i Camp de
l'Arpa.
Presentada pel GMDCs
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
lnstar el govern del Districte coincidint amb I'entrada en vigor de la zona de baixes emissions
de I'ú de gener de l'any 2O2O, a la retirada de forma immediata de tots els cotxes dels
descampats del Passeig Marítim entre Bac de Roda i Josep pla per restablir la normalitat
mediambiental, evitar els botellons, dificultar que aquests espais siguin zones insegures, que
la retirada immediata no afecti els usuaris residents i persones que treballen al barri de
Diagonal Mar i Front Marítim establint alternatives viables i efectives.
Presentada pel GMDBxCanvi

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
1. Instar el govern municipal a reforçar la presència policial durant la campanya
nadalenca en els eixos comercials de Diagonal Mar i Glòries .
2. Que el dispositiu sigui proporcional al número de visitants que visiten globalment
aquests eixos.
3. Que la presència no es limiti als eixos en si, si no que s’ampliï el seu perímetre a la
seva àrea d’influència (altres botigues, pàrquings, Metro i parades de Bus ).
4. Per una millor eficàcia i eficiència del servei, sol·licitem que es coordini amb els
Centres de Control de Seguretat Privada que tenen ambdós Centres Comercials.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: no hi ha assumptes a tractar.
c) Precs

Presentat pel GMDERC

Que el Regidor del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i
necessàries per millorar la il·luminació de la plaça Theolongo Bacchio del barri del
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Besòs-Maresme, en tant que mesura de seguretat ciutadana, i en especial en relació
a la necessitat d’implementar l’urbanisme de gènere.
Presentat pel GMDERC

Que el Regidor del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i
necessàries per tal d’instal·lar un Punt Verd fixe de barri al Camp de l’Arpa del Clot,
amb una població de 38.176 veïns i veïnes, la més alta del nostre districte, com a
mesura adient i necessària per millorar la gestió de residus i garantir la preservació
del medi ambient.
Presentat pel GMDJxCat

Crear un grup de treball al Districte de Sant Martí que valori i aporti solucions a totes
aquelles carències i disfuncions que s'han esdevingut per a la implantació de la quarta i
cinquena fase de la xarxa ortogonal, amb el compromís de que les conclusions derivades
d’aquest grup de treball donin lloc a un pla de treball del govern municipal i TMB amb
mesures concretes que permetin una millora del servei de bus a la ciutat i una nova xarxa de
bus (NXB) més equitativa.
Presentat pel GMDJxCat
Que el govern del districte de Sant Martí presenti una relació dels locals buits als barris del
Besòs i el Maresme, i la Verneda i la Pau, elabori un protocol d'actuació per instar als seus
propietaris a prendre mesures preventives contra ocupacions, i a la vegada impulsi la cessió
a I'Ajuntament per crear una borsa de locals amb lloguer assequible destinada a entitats i
emprenedors.
Presentat pel GMBxCanvi
Que el Govern del Districte de Sant Martí realitzi totes les accions necessàries per
minimitzar o intentar eradicar la plaga de rates que poden posar en perill la salut pública dels
nostres veïns i veïnes, sobretot les d’aquelles persones més vulnerables; en aquest sentit
caldria ampliar si cal, la plantilla de tècnics de la Brigada Municipal de Control de Plagues de
l’Ajuntament.
Presentat pel GMBxCanvi
Que el Govern del Districte de Sant Martí realitzi la pregunta a Recursos Humans de
l’Ajuntament i Gabinet jurídic per aclarir si la presencia de la Guàrdia Urbana en les zones
de pacificació Escolar al Districte de Sant Martí podria ser realitzada per els Agents Cívics
(o altre figura similar) mentre la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona creix en numero
suficient.
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d) Preguntes
Presentada pel GMDCS
Té previst el Govern realitzar la intervenció necessària per abordar la remodelació total de
la Plaça de la Palmera? I si és així, per quan està prevista aquesta intervenció?
Presentada pel GMDCS
Té previst el Govern solucionar el problema de accessibilitat de les persones amb mobilitat
reduïda als Jardins de Can Miralletes ? I en cas afirmatiu es poden concretar dates d’actuació ?

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup: no hi ha assumptes a tractar.

E) Declaracions institucionals:
Sobre la commemoració del 25 de novembre, contra les violències masclistes.

Barcelona, 27 de novembre de 2019

Rocío Benito Arranz
Secretària del Consell
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