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ACORDS DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 2015 

 

 

El Ple del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de data 8 

d’octubre de 2015, acordà el següent: 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

ACCEPTAR, amb el suport de tots els grups excepte del GMD de la CUP, que s’absté, la 

proposició presentada pel GMD PP per la qual s’acorda: “Que antes del 31 de diciembre 

del 2015, se incluya una partida económica  para la realización de los proyectos básico y 

ejecutivo de las obras de remodelación del Mercat de Sant Andreu. Que los proyectos 

sean consensuados con la asociación de paradistas del mercado. Que antes del 31 de 

diciembre el gobierno municipal presente una propuesta de calendario para la ejecución 

del proyecto.” 

 

ACCEPTAR, amb el suport del GMD de BComú, del GMD d’ERC i del GMD de C’s, el vot 

en contra del GMD de PP i del GMD de la CUP i amb l’abstenció del GMD de CiU, la 

proposició presentada pel GMD PSC-CP per la qual s’acorda “1. Defensar activament el 

respecte als terminis de construcció de l'estació de La Sagrera davant el Ministeri de 

Foment. 2. Proposar al Ministeri de Foment una revisió de les bases de l’acord de juliol de 

2013, a fi i efecte d’eliminar del projecte el centre comercial previst, assegurant el 

finançament públic necessari per part del Estat”. 

 

ACCEPTAR, amb el suport del GMD de BComú, del GMD de CiU i del GMD de PSC,  i 

amb l’abstenció del GMD de C’s, del GMD de PP i del  GMD de la CUP, la proposició 

presentada pel GMD ERC-AM per la qual s’acorda  “Instar a la Regidora del Districte de 

Sant Andreu per tal de destinar el superàvit resultant de l’exercici pressupostari actual a 

realitzar actuacions prioritàries d’inversions de caire social, cultural i esportiu a tots i 

cadascun dels barris del Districte. I Proposar que siguin tingudes en compte i s’estudiï la 

viabilitat per a dur a terme la relació presentada I que permeten donar resposta a les 

peticions fetes des del teixit associatiu i els veins i veïnes del Districte.” 


