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      ACTA NUM 7 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

Identificació de la sessió 

Núm.:         7 
Data:          dimarts, 21 de febrer de 2017 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 18:30 hores  a  les  19:00 hores 
Lloc:           Sala “Andreu Cortines” del Districte Municipal de Sant Andreu 
 
 
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, URBANISME I OBRES 

President delegat:    

Jordi Gimeno Pérez (GMDBCOMÚ-E) 

Consellers/es assistents: 
 
Sr. Josep Vilà (GMDCiU) 
Sr. Carlos R. Escuredo (GMDERC-AM) 
Sr. Marcos Rodríguez (GMDCiutadans) 
Sra. Maria del Carmen Santana (GMDPP) 
Sr. Ivan Altimira (GMDCUP-PA) 
Sr. Ivan Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
 
 
No assisteixen: 
 
Sra.  Elvira Juncosa (GMDBCOMÚ-E) 
 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte 
 

Hi són presents els tècnics municipals següents : 
La senyora Dolors Febles i el senyor Francesc Arrabal, de BAGURSA. 
 
 
Ordre del dia 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior:  
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B)       Part informativa: 
 

1. INFORMAR de l’estat d’execució del projecte segregat núm. 6 del projecte 
d’urbanització de les Casernes de Sant Andreu, les edificacions amb façana 
a Torres i Bages i els carrers Blau i Verd i del projecte refós de la xarxa 
d’infraestructures de la recollida pneumàtica de residus sòlids urbans en 
l’àmbit de les Casernes de Sant Andreu (1a fase). 
 

2. INFORMAR de l’estat d’execució del PERI per a les zones de remodelació 
de l’entorn dels carrers Lanzarote i Residència. 

  

C) Part decisòria del Consell Plenari:  
 

1. Sense contingut 
 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 18:30 hores del dia consignat i presents els consellers que es relacionen, 
constatada l’existència de quòrum legal, sota la presidència del president delegat, 
aquest dóna la benvinguda a les persones assistents i declara constituïda la Comissió 
Consultiva de Govern d’Ecologisme, Urbanisme i Obres. Tot seguit es passa a tractar 
els punts de l´ordre del dia. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 
 
En primer lloc, el president sol·licita dels consellers que l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior es realitzi al final de la sessió, doncs la senyora Elvira Juncosa vol fer 
una esmena en relació al manifestat en la seva resposta al senyor Ivan Altimira. En 
estar d’acord tots els consellers, es passa al primer punt de la part informativa. 
 
 
 B)  Part informativa :  
 

1. INFORMAR de l’estat d’execució del projecte segregat núm. 6 del 
projecte d’urbanització de les Casernes de Sant Andreu, les edificacions 
amb façana a Torres i Bages i els carrers Blau i Verd i del projecte refós de 
la xarxa d’infraestructures de la recollida pneumàtica de residus sòlids 
urbans en l’àmbit de les Casernes de Sant Andreu (1a fase). 

 

El president de la Comissió atorga la paraula a la senyora Dolors Febles qui assenyala 
que les obres del projecte d’urbanització de les Casernes de Sant Andreu s’iniciaran 
en 2 o 3 mesos, quan estigui adjudicat el contracte que ja està en licitació. Així mateix 
explica el projecte de la xarxa d’infraestructures de la recollida pneumàtica de residus 
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sòlids, comentant que es facilitarà que tots els edificis de la zona. Aclareix que tot i que 
la xarxa estava ja instal·lada en algunes zones, està inactiva i que amb la finalització 
del projecte ja es podrà fer servir.  

La Comissió se n’assabenta. 

En no haver-hi preguntes dels consellers, el president, atorga la paraula al públic 
assistent. Sol·licita la paraula la Sra. Dolors Torres, de l’Associació de Veïns de Sant 
Andreu. Sol·licita informació sobre la zona del projecte d’urbanització on encara no 
s’ha realitzat cap actuació. 

Respon la consulta el senyor Francesc Arrabal, indicant que de moment la zona 
sol·licitada encara no està en licitació pel que a dia d’avui no es pot dir que  sí però 
que segurament aquest any es pugui urbanitzar la zona. Informa que es realitzen 
diferents estudis amb la intenció de fer la resta d’obres del projecte. 

En no haver més intervencions, es passa al següent punt. 

2. INFORMAR de l’estat d’execució del PERI per a les zones de remodelació 
de l’entorn dels carrers Lanzarote i Residència. 

El president dóna novament la paraula a la senyora Febles, qui explica que es tracta 
d’una urbanització tova, drenant i verda. Es realitzarà la remodelació amb criteris de 
sostenibilitat dels arbrats. Explica el mobiliari urbà que hi haurà a la zona, els punts de 
llum, aparcament de bicicletes i per a discapacitats. 

La Comissió se n’assabenta. 

El president de la Comissió inicia el torn de preguntes donant la paraula al senyor 
Marcos Rodríguez, qui pregunta pel començament de les obres de remodelació. La 
senyora Febles li contesta que estan en licitació i la previsió és que sobre el mes de 
maig puguin iniciar-se les obres tant de Casernes com les de remodelació de 
Lanzarote-Residència. 

En no haver més preguntes dels consellers, intervé el senyor Enric Mora, veí de la 
zona, indicant que se’ls havia informat que les obres s’iniciarien el 2017. El senyor 
Arrabal puntualitza que en reunions precedents s’havia dit que el procés es realitzaria 
el primer trimestre del 2017. Comptant tres mesos des de la publicació de la licitació, la 
previsió és que la remodelació sigui cap el mes de maig. 

Intervé novament el senyor Mora per preguntar sobre els canvis del projecte que 
s’havien comentat. El senyor Arrabal especifica que el projecte de reparcel·lació ha 
hagut d’adaptar-se perquè es va aprovar fa temps, pel que s’han fet els canvis 
necessaris segons la normativa. 
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Pregunta novament el senyor Mora si la recollida pneumàtica està anul·lada. El senyor 
Arrabal l’informa que sí, que la recollida serà l’habitual, doncs el sistema és molt car i 
ha quedat descartat. 

Pregunta el senyor Mora que a la banda nord, on estan els jocs infantils, hi ha 
edificacions que s’han d’enderrocar, i demana per la previsió del seu enderrocament. 
El senyor Arrabal l’informa que la única edificació que queda és la del Centre 
Castellano-Leonés. El senyor Arrabal explica que s’espera que deixin buit l’edifici a 
final d’any i que es pugui fer  l’enderrocament. 

Finalment, el president comenta l’esmena a fer a l’acta de la sessió anterior, pel que fa 
al comentat per la senyora Juncosa, en resposta al senyor Altimira, la que s’accepta i 
s’aprova l’acta per unanimitat 

No havent-hi més intervencions i no havent-hi altres assumptes a tractar, el president 
dóna les gràcies als assistents i es dóna per finalitzada la reunió de la Comissió 
Consultiva, de tot el que s’estén de manera succinta la present acta, que certifico i 
s’aixeca la sessió a les 19:01 hores . 

 
La secretària de la sessió     Vist-i-plau 

         El president 
 
 
 
 

Marta Lafuente Garcia     Jordi Gimeno Pérez 


