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 3
de desembre de 2020 a les 17.00h 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 13 d’octubre de 2020.
B) Part informativa
1) Despatx d’ofici
 Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat)
dels mesos d’octubre a novembre de 2020.
2) Cartipàs
 RESTAR ASSABENTAT de la redistribució dels consellers/eres del grup municipal de
Barcelona en Comú en diferents òrgans de participació del Districte
3) Informe del regidor
4) Informes del Govern
C) Part decisòria / executiva
1) Propostes d’acord
 INFORMAR sobre la Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat
urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments
emblemàtics de la ciutat de Barcelona.
 INFORMAR sobre la Modificació del PGM per a la regulació de l'ús d'allotjaments
dotacionals.
 INFORMAR sobre l’assignació de la denominació carrer d'Irena Sendler per a
l’emplaçament: vial que connecta els carrers Àlaba i Àvila, al costat dels jardins d'
Elisava (Districte de Sant Martí).
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 PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus públics per l’any
2021 de les instal·lacions esportives i culturals del districte.
 INFORMAR sobre els pressupostos municipals per 2021
 APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Programa de Actuació del Districte de Sant Martí 2020-2023 extraordinari
de resposta a la pandèmia i TRAMETRE’L a l’Alcaldia als efectes d’allò disposat a l’art.
123.1 del Reglament Orgànic Municipal.
 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la
Carta Municipal de Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023.
2) Proposicions
D) Part d’impuls i control
E) Declaracions instit
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 per tal que dugui a terme les accions
suficients i necessàries per a:
Que en un període no superior a tres mesos s’iniciï un procés de participació veïnal per tal
de definir i decidir com ha de ser el futur del tram del Passeig Marítim que manca per
urbanitzar. Que aquest procés compti amb el veïnat i les entitats de la zona afectada. Que
del resultat d’aquest procés se’n desprengui el projecte a dur a terme.
Presentada pel grup municipal de JxCAT
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda instar al govern del Districte a
Convocar durant el mes de Gener 2021 una taula de treball on participin les entitats i
veïns dels barris de Diagonal Mar i el Front Marítim, per consensuar idees i necessitats i
poder passar seguidament a la realització del projecte definitiu del tram del litoral marítim
que va de Bac de Roda a Josep Pla, i que resta per urbanitzar.
Presentada pel grup municipal de CS
Que el Distrito de Sant Martí elabore con urgencia y consensuado con los grupos
municipales, entidades vecinales, asociaciones, vecinos y vecinas, un Plan estructural
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estratégico de recuperación y transformación del barrio Verneda i La Pau con intervención
integrada y global basada en tres pilares; urbanístico, social y de seguridad.
Las actuaciones sociales y urbanísticas del plan estratégico deben tener la finalidad de
revertir la situación actual del barrio y mejorar las condiciones de infraestructuras,
convivencia y comunidad independientemente de los proyectos a medio o largo plazo.
Presentada pel grup municipal de BCNxCanvi
Que el govern del districte estableixi una oficina o servei en els pròxims 6 mesos en el
territori de Sant Martí amb la finalitat d’assessorar i donar suport legal a ciutadans de
Barcelona que estiguin sent víctimes de l’ocupació il·legal de la seva propietat, siguin
locals o habitatges.

2) Proposicions amb contingut de declaració institucional
Presentada pel grup municipal de Barcelona en Comú
El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:
1. Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el
Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29
d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat
i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per
comunicar-se amb Mauritània.
2. Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la
seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al
Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i
el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29
d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que
assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de
2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’aquest referèndum
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.
3. Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat
espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de
manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de
la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit
pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la pressa de
mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Regne del Marroc
al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís
presos.
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4. Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en
aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb les entitats
locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda
humanitària que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.
5. Continuar treballant per la pau des de l’Ajuntament de Barcelona, dedicant recursos i
mantenint els convenis i línies de treball amb la Federació d’Associacions Catalanes
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
el Consell de la Joventut de Barcelona
6. Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la Comissió
Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de
Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de
Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
3) Precs
Presentat pel grup municipal de ERC
Que el govern del Districte de Sant Martí durant el primer trimestre del 2021 convoqui
una taula amb tots els actors implicats i els grups polítics del districte per tractar les
qüestions que afecten al col·lectiu LGTBI i que aquesta taula sigui convocada com a
mínim dos cops l’any.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la
resposta oral.
Presentat pel grup municipal de ERC
Que el govern del Districte de Sant Martí juntament amb les entitats implicades avaluï la
Idoneïtat dels blocs situats a la zona d’esbarjo per a gossos del parc de Sant Martí i, si
s’escau, els substitueixi per d’altres elements més segurs.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la
resposta oral.
Presentat pel grup municipal de JxCAT
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Que es convoqui abans de finalitzar l'any 2020 una taula, en format telemàtic, amb totes
les entitats de l'àmbit social que treballen al districte de Sant Martí, els Serveis Socials i
els Consellers i Conselleres, per tal de compartir experiències i necessitats i establir
estratègies compartides entre administració i entitats per poder donar resposta de manera
ràpida i eficient a la ciutadania.
Presentat pel grup municipal de JxCAT
Que el govern del Districte elabori una diagnosi de l'estat dels carrers més concorreguts
del districte per la seva concurrència o concentració d'equipaments, i acordi un pla
d'actuació per corregir les deficiències i adequar la via al seu ús ciutadà de passeig i
recreatiu.
Presentat pel grup municipal de CS
Que el Gobierno del Distrito de Sant Martí organice todo lo necesario para establecer las
mesas de trabajo necesarias para que se lleven a cabo las negociaciones que culminen en
el Pacto del Distrito de Sant Martí
Presentat pel grup municipal de BCNxCanvi
Sol·licitem que el govern del districte de Sant Martí confeccioni una campanya
d’informació per als veïns on puguin tenir coneixement de les diferents ajudes disponibles,
característiques, terminis anuals i requisits per a la reforma i rehabilitació d’edificis i
vivendes amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels ciutadans i generar ocupació a la ciutat en els pròxims mesos.
4) Preguntes
Presentada pel grup municipal de CS
¿Cuál es el plan para que en el distrito de Sant Martí aumenten de forma suficiente y a
corto plazo, el número de puntos de recarga eléctricos tanto públicos como privados y
que ayudas o incentivos se van a ofrecer a las empresas o particulares para la instalación
de los mismos en espacios privados?
5) Seguiment de precs
Presentada 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
maig de 2020, és a dir:
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- Que el govern del Districte de Sant Martí iniciï de forma immediata una campanya de
difusió utilitzant tots els mitjans que té al seu abast que inclogui, com a mínim, la
distribució, a totes les llars del districte, del tríptic que té editat l’Ajuntament de Barcelona
on consta l’adreça de tots els serveis socials bàsics de Barcelona i les prestacions a les
que té dret la ciutadania.

Presentada pel grup municipal de JxCAT
Quin és l’estat d'execució de l'acord del plenari del 13 d'octubre del 2020 pel que
s'acordava l’adequació del solar situat davant de l'Escola Sant Martí?

E) Declaracions institucionals

Barcelona, 30 de novembre de 2020

Sra. Marta da Pena Gómez
Secretària del Consell de Districte de Sant Martí

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
18.00h del 2 de desembre 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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