
 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Per tal de garantir la participació ciutadana, totes aquelles persones que vulguin, podran presentar sol·licituds d'intervenció mitjançant 
la plataforma IRIS, fins a les 18.30 h del dia 8 de juliol 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, que inclourà un formulari amb uns camps específics, 
continguts en els enllaços següents, a triar pels peticionaris, en llengua catalana, castellana i anglesa. 

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 9 de juliol 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 28 d’abril de 2020. 

B) Part informativa 

Despatx d’ofici 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) 

dels mesos de maig i juny de 2020. 

Donar compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí convocant la 58a 

edició dels Premis Sant Martí. 

Informe del regidor 

Informes del Govern 

C) Part decisòria/executiva 

a) Propostes d’acord 

1. INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del Centre Esportiu 

Municipal Vintró – Joan Alentorn, al barri del Clot, d’iniciativa municipal. 

b) Proposicions 

No hi ha assumptes a tractar. 

Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
Districte de Sant Martí 

Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
932 916 028 
barcelona.cat/santmarti 
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D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions / declaracions de grup 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Que el Consell del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el regidor del Districte de Sant Martí per tal que dugui a terme les accions suficients 

i necessàries per a: 

1. Que convoquin la comissió de seguiment del Parc Fòrum de forma immediata. 

2. Que mentre no es constitueix i convoca la comissió, BSM i el Districte de Sant Martí 

arribin a acords amb et veïnat en relació a l'esdeveniment més proper al calendari, "Nits 

del Fòrum" amb una programació de 70 concerts entre juny i setembre. 

3. Que BSM i el Districte de Sant Martí, juntament amb el veïnat, elaborin un protocol pel 

que fa al Parc Fòrum on es fixin els usos, calendaris i criteris de convivència i s'estableixi 

una revisió anual del mateix. 

Presentada pel grup municipal de JxCAT 

Que el Consell del Districte de Sant Martí acordi: 

1. Accelerar aquelles inversions públiques clau en infraestructures, serveis i equipaments 

al districte de Sant Martí que afavoreixin la dinamització econòmica dels nostres barris 

amb la instal·lació de noves empreses, l'obertura de nous comerços, i l'arribada de noves 

demandes de consum, amb l'objectiu de fixar unes bases per a la creació d'ocupació de 

qualitat: 

 La construcció del nou pont del carrer Santander i la reurbanització del polígon de la 

Verneda, a la Verneda i la Pau. 

 La construcció del nou equipament situat a l'antic cinema Pere IV, la reurbanització del 

carrer d'Alfons el Magnànim, i l'obertura del carrer de Veneçuela, al Besòs i el Maresme. 

 Reurbanització del carrer Perú fent-lo una via amable, de connexió entre Glòries i el 

Besòs i el Maresme. Integrant dins aquesta reurbanització el projecte de Can Ricart i el 

carrer Bolívia. 

 Recuperació de la Masia de Can Miralletes i el seu parc com a equipament i zona de 

gaudi pel veïnat. 

 Realització del projecte del passeig del Front Marítim. 

2. Per aconseguir el seu finançament sense perjudicar altres inversions ja previstes, 

reclamar a l'estat espanyol poder fer ús del superàvit obtingut per l’Ajuntament durant els 

darrers anys, actualment limitat per la llei de racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local (LRSAL). 
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Presentada pel grup municipal de CS 

Que el Consell del Districte de Sant Martí acordi: 

1. Que s'elabori un pla de xoc i seguretat al Districte de Sant Martí d'específic perquè no 

es repeteixi la situació de l'any 2018/19. 

2. Que en l'elaboració del pla es compti amb entitats, associacions i eixos comercials. 

3. Que se'ns informi a tots els grups que componen aquest Consell de Districte del pla de 

xoc i seguretat per al nostre districte per escrit en el termini de 30 dies entenent que no 

es pot demorar perquè la situació requereix mesures urgents. 

Presentada pel grup municipal de BCNxCanvi 

Que el Consell del Districte de Sant Martí acordi: 

1. Que l'Ajuntament estudiï l’oferta i demanda de les places de les escoles bressol de 

titularitat pública i privada del districte de Sant Martí per garantir l’accés dels infants a 

l'escolarització. 

2. Que l’Ajuntament compti amb les escoles bressol i llars d'infants subvencionades i 

privades per cobrir la demanda no atesa per l'oferta de les EBM. 

3. Que l’Ajuntament es comprometi a col·laborar i ajudar als centres de titularitat privada 

perquè es mantingui la xarxa educativa de petita infància (0-3 anys). 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

Presentat pel grup municipal d’ERC 

Que el regidor del Districte de Sant Martí insti, de manera urgent a la regidoria de 

Mobilitat per tal que es revisin i modifiquin les zones anunciades d'implantació 

d'aparcament regulat al nostre districte i s'hi incloguin, com a actuació preferent totes 

aquelles zones que són utilitzades com a "Park and Ride"; sent una de les prioritats 

incloure el barri del Besòs i el Maresme, entre d'altres, en la planificació actual, així com 

que faciliti a tots els grups, en el decurs del plenari, l'estudi realitzat el mandat anterior. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell de Districte ens sigui lliurada còpia per escrit de 

la resposta oral. 

Presentat pel grup municipal de JxCAT 

Que el Govern del Districte de Sant Martí, i el Sr. David Escudé com a regidor d'Esports, 

assumeixin la seva responsabilitat d'atendre i vetllar pels gestors i clubs que representen 
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l'Ajuntament de Barcelona i compleixen amb els seus compromisos adquirits, fent efectiu 

el 100% de l'import de les beques concedides en el termini habitual de cada any. 

Presentat pel grup municipal de JxCAT 

Que el Govern del districte de Sant Martí lliuri en el termini màxim d'un mes un informe 

on es detalli, a nivell de districte i desglossades per barri, com a mínim la següent 

informació: 

1. Número de targetes de beca menjador sol·licitades, les finalment atorgades, i en cas 

que s'hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motiu. 

2. Nombre de persones ateses al servei d'àpats, tant de recollida presencial o distribució a 

domicili, des de l’administració, el tercer sector, i les xarxes de suport veïnal, i en cas que 

s'hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motiu. 

3. Evolució del número de persones ateses als centres de serveis socials, amb distinció de 

les que hi assistien per primera vegada i si s'han produït derivacions a entitats del tercer 

sector o xarxes veïnals, i en cas que s'hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motiu. 

4. Detall de les ajudes d'emergències que s'han atorgat a les famílies, i en cas que s'hagi 

rebutjat sol·licituds, detallar el motiu. 

5. Relació d'ajuts extraordinaris al tercer sector i xarxes de suport veïnal que han estat 

donant servei, quin ha estat el mecanisme de coordinació i la freqüència, i en cas que 

s'hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motiu. 

Presentat pel grup municipal de CS 

Que s'enviï als diferents Grups Municipals, a les comunitats de veïns afectades i a la 

vocalia d'habitatge de l'AAVV del Maresme-Besòs (abans del pròxim plenari) un informe 

amb les actuacions realitzades pel Govern de la ciutat de Barcelona i del Districte Sant 

Martí respecte als edificis afectats amb patologies estructurals i aluminosi del barri del 

Besos i el Maresme abans i durant la pandèmia així com de les actuacions previstes a 

curt, mitjà i llarg termini. 

Presentat pel grup municipal de BCNxCanvi 

Que tinguin a bé estudiar i donar la deguda resposta a les propostes que aquestes dues 

entitats tan arrelades al nostre territori realitzen als òrgans de govern del nostre Districte. 

d) Preguntes 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

Quines mesures està treballant el Govern del districte amb el moviment associatiu juvenil i 

punts lnfojJve per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la crisi de la covid-19 en la 

realitat que afecta als joves de Sant Martí? 
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Sol·licitem que en el transcurs del Consell de Districte ens sigui lliurada còpia per escrit de 

la resposta oral. 

Presentada pel grup municipal de CS 

Tiene este Gobiemo previsto en nuestro Distrito ampliar los espacios y los horarios de 

reparto de comidas para evitar colas y posibles contagios en los comedores sociales y 

aumentar los programas de detección de personas mayores o dependientes que necesitan 

el catering a domicilio? 

Presentada pel grup municipal de BCNxCanvi 

Quina és la situació de seguretat ciutadana en el districte Sant Martí, en aquest sentit, 

preveu l'Ajuntament alguna modificació de la situació en els pròxims mesos? 

e) 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 la proposició d'ERC aprovada en el 

plenari de desembre de 2019, és a dir: 

El Consell plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

lnstar el 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 

directe 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. 

Presentada pel grup municipal de JxCAT 

Que s'informi al Consell de Districte quin és l'estat d'execució de l'acord pres al plenari del 

7 de maig del 2020, pel que s'acordava portar a terme totes les propostes a continuació 

referides: 

Que al Consell de Districte del passat 7 de maig del 2020 es va acceptar la proposició a 

instància d'aquest grup municipal que recollia el següent text: 

a. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una plataforma 

online per promoure la presència digital i l'e-commerce dels comerços i eixos del districte, 
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que agrupi totes les iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el 

portal de referència del comerç de proximitat al districte. 

b. Dur a terme les accions d'acompanyament necessàries perquè tots els comerços 

que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda online. 

c. Destinar recursos a eines de màrqueting online per tal de donar a conèixer als veïns i 

veïnes del Districte que poden seguir comprant a domicili als comerços del seu barri. 

d. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la 

compra d'EPls i la instal•lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells 

establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir. 

E) Declaracions institucionals 

- Declaració institucional en motiu del 28 de juny. 

- Declaració institucional contra la LGTBIfòbia i en suport al dia de l’Orgull LGTBI 

- Declaració institucional en relació a la pandèmia provocada pel virus covid -19 

Amadeo Silva Gómez 

Secretari del Consell de Districte de Sant Martí 

Barcelona, 2 de juliol de 2020 


