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 dimarts
13 d’octubre de 2020 a les 18.30 h, 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 ordinària de 9 de juliol de 2020.
B) Part informativa
1) Despatx d’ofici
Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat)
dels mesos de juliol a setembre de 2020.
Donar compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí convocant la 58a
edició dels Premis Sant Martí.
2) Informe del regidor
3) Informes del Govern
Informe sobre l’atorgament de subvencions de concurrència publica 2020.
C) Part decisòria / executiva
1) Propostes d’acord
INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació dels
equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic Mercat del Peix)
definides en la modificació del Pla Especial de l’àrea de la Ciutadella de la UPF, promogut
per la Universitat Pompeu Fabra.
INFORMAR sobre la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més
sostenible i inclusiu.
2) Proposicions
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No hi ha assumptes a tractar.
D) Part d’impuls i control
1) Proposicions / declaracions de grup
Presentada pel grup municipal d’ERC
El Consell del Districte de Sant Martí acorda instar el regidor del Districte de Sant Martí
per tal que dugui a terme les accions suficients i necessàries per a:
Que les masies de Can Miralletes i de Can Riera obtinguin, el més aviat possible, la
catalogació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb l’objectiu de garantir la seva posada
en valor, divulgació i preservació com a exemples únics del passat agrícola del Districte de
Sant Martí.
Presentada pel grup municipal de JxCAT
El Consell del Districte de Sant Martí acorda instar al Govern del Districte a:
Convocar urgentment una reunió amb els veïns i entitats del barri de Provençals del
Poblenou per iniciar una relació de participació continuada que ajudi a crear una identitat
pròpia d’aquesta zona a la vegada que a la seva recuperació urbanística, social i de
patrimoni per convertir el barri en el nucli que vinculi tot el Districte de Sant Martí.
Presentada pel grup municipal de CS
1.- El Consejo del Distrito de Sant Martí acuerda elaborar un Plan de actuación contra la
okupación ilegal de viviendas, con el fin de prevenir, detectar y evitar la okupación ilegal
de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de actuación
que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la
mayor brevedad posible, la recuperación de la posesión del o los inmuebles okupados:
a) Poner en marcha las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la
convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una estrecha
colaboración con las asociaciones de vecinos y entidades del Distrito y los grupos políticos
con representación en el Distrito.
b) Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en el Distrito
de Sant Martí, incrementando la plantilla de agentes destinados al Distrito, así como
emitir instrucciones a la Guardia Urbana de tolerancia cero con la okupación.
c) Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones
necesarias para recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida sobre sus bienes
inmuebles.
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2.- Que para la elaboración de este Plan contra la okupación ilegal de viviendas en el
Distrito de Sant Martí, se dotará, si fuere necesario, una partida económica procedente
del Fondo de Contingencia previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona
aprobados para el ejercicio 2020.
Presentada pel grup municipal de BCNxCanvi
1.- Demanem al Govern un informe tècnic que justifiqui les actuacions tàctiques i
permanents dutes a terme en els últims mesos referents a la mobilitat al Districte de Sant
Martí, així com de les que es tenen previstes fer, i del cost econòmic de totes elles.
2.- Que el Govern del Districte de Sant Martí convoqui, en el termini d’un mes, la Comissió
de Treball d’Urbanisme, Mobilitat i Manteniment per donar compte, davant dels grups de
l’oposició i la ciutadania, dels canvis en matèria de mobilitat que el districte ha patit en els
darrers mesos, l’impacte d’aquests en la ciutadania i presenti la documentació demanada
en el punt anterior.
2) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No hi ha assumptes a tractar
3) Precs
Presentat pel grup municipal de JxCAT
Que el Govern del Districte de Sant Martí realitzi amb urgència una intervenció
d’urbanisme tàctic en aquest colar davant de l’escola Sant Martí adequant l’espai per a l’ús
d’esbarjo i esportiu dels infants del centre i del seu entorn, a l’espera que s’acordi i es
realitzi el projecte d’urbanització definitiu.
Presentat pel grup municipal de JxCAT
Que el Govern del Districte de Sant Martí garanteixi un allotjament temporal per a les
famílies amb menors d’edat que viuen en assentaments mentre el virus pandèmica covid19 no estigui controlat, a mes d’una infraestructura informàtica suficient perquè aquests
infants i joves puguin seguir el curs escolar a distància en cas de ser necessari.
Presentat pel grup municipal de CS
Que el Gobierno del Distrito de Sant Martí elabore conjuntamente con el Instituto
Municipal de Parques y Jardines un Plan urgente de choque que revierta el estado de
descontrol de la vegetación de los espacios públicos, que incluya además un estudio de
riesgos de caída de ramas o árboles en el Distrito.
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Presentat pel grup municipal de BCNxCanvi
Sol·licitem al govern del districte de Sant Martí a fer seguiment de que tots els centres
educatius (públics, concertats i privats) s’implementen les mesures de protecció i
seguretat adequades per tal de garantir la salut dels infants, professors i famílies, així
com del personal extern que dona suport logístic als centres
4) Preguntes
Presentada pel grup municipal d’ERC
Quants assentaments es tenen localitzats al Districte de Sant Martí, quantes persones hi
conviuen, de quines edats, orígens i sexes, quines actuacions es duen a terme per
garantir els seus drets com a barcelonins i barcelonines i la seva qualitat de vida (sanitat,
neteja, salubritat, escolarització, etc.)?
Sol·licitem que en el transcurs de la sessió plenària del Consell de Districte ens sigui
lliurada còpia per escrit de la resposta oral.
Presentada pel grup municipal d’ERC
Quines mesures ha adoptat el Govern del Districte i en quins centres educatius per tal
d’evitar la concentració de persones als entorns escolars?
Sol·licitem que en el transcurs de la sessió plenària del Consell de Districte ens sigui
lliurada còpia per escrit de la resposta oral.
Presentada pel grup municipal de CS
¿Qué criterios se han utilizado por parte del Ayuntamiento para la elección de los 31
espacios cedidos a las escuelas en el Distrito de Sant Martí, que protocolos de
comprobación de idoneidad se han seguido y en qué estado se encuentran cada uno de
esos espacios?
5) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup
Presentada pel grup municipal d’ERC
Que el govern informi de l’estat en què es troba el prec d’ERC acceptat en el plenari de
desembre de 2019, és a dir:
El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:
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.
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Presentada pel grup municipal de JxCAT
Que s’informi al Consell de Districte quin és l’estat d’execució de l’acord pres la plenari del
7 de mag de 2020 pel que s’acordava portar a terme totes les propostes anteriorment
referides.
E) Declaracions institucionals
No hi assumptes a tractar

CPISR-1 C Marta
Da Pena Gomez
2020.10.08
11:52:00 +02'00'
Sra. Marta da Pena Gómez
Secretària del Consell de Districte de Sant Martí
Barcelona, 1 d’octubre de 2020

NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per tal de garantir la participació ciutadana, totes aquelles persones que ho vulguin podran
presentar sol·licituds d'intervenció mitjançant el web barcelona.cat/atencioenlinia, fins a les
18.30h del 12 d’octubre de 2020.
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, castellana i anglesa.
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