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ACORDS DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2015 

 

 

El Ple del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de data 2 de 

desembre de 2015, acordà el següent: 

 

 

PART DECISÒRIA 

 

 

APROVAR el canvi de denominació del “Casal de Barri de Sant Andreu” pel de “Casal de 

Barri Ateneu l’Harmonia – Sant Andreu”. 

 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

 

ACCEPTAR la proposició presentada pel GMD PP per la qual s’acorda “Instar al 

Gobierno Municipal a que se agilice la tramitación de la Modificación del PGM en el 

ámbito de la Verneda Industrial-Torrent de l’Estadella. Que se aporten alternativas reales 

a las empresas que operan en ese ámbito de Sant Andreu y Sant Martí para que los 

negocios no se vean abocados al cierre o al despido de muchos de sus empleados.” 

 

ACCEPTAR la proposició presentada pel GMD C’s  per la qual s’acorda “Que el 

gobierno municipal lleve a término las gestiones necesarias para la ejecución y estudio  

dentro del marco del presupuesto 2016 y en el del PAM y PAD  de un nuevo Casal de 

Gent Gran en Trinitat Vella.” 

 

ACCEPTAR la proposició presentada pel GMD PSC-CP per la qual s’acorda  “Instar 

l’empresa Transports Municipals de Barcelona a: 1. Reconèixer el caràcter simbòlic de 

l’arribada de la línia H8 a la plaça del Mercat del Bon Pastor. 2. Allargar el recorregut de la 

línia H8 fins a la plaça del Mercat del Bon Pastor. 3. Assegurar el transport intern per 

autobús dintre del barri, i les comunicacions amb el del Baró de Viver i amb el Centre 

d’Atenció Primària de l’Avinguda Meridiana.” 
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ACCEPTAR la proposició presentada pel GMD de CiU  per la qual s’acorda “Que el 

govern del Districte de Sant Andreu insti al govern de l'Ajuntament de Barcelona amb la 

col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona i el Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i la direcció de l’Institut Joan Fuster, a presentar un projecte de 

pati obert a l'Institut anteriorment esmentat per tal de programar activitats lúdiques 

basades en l'esport pels joves del barri de Navas.” 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A LES OBRES D’ALTA VELOCITAT: 

“Exigir que aquest engany s’acabi d’una vegada. Que les tres administracions 

responsables es posin a treballar i donin al projecte de la estació de Sant Andreu Comtal, 

l’impuls que necessita”. 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LES 

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL: 

“Primer.- Reafirmar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la Convenció 

Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitats que garanteix i promou els 

drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb diversitat funcional.  

Segon.- Reconèixer el valor de les contribucions que aporten les persones amb diversitat 

funcional al benestar general i a la cohesió social. 

Tercer.- Lluitar contra qualsevol forma d’estigmatització o discriminació de les persones 

amb diversitat funcional. Reconeixent que les dones i les nenes amb discapacitat estan 

subjectes a múltiples formes de discriminació i, en aquest sentit, cal adoptar mesures per 

garantir que puguin gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els seus drets i 

llibertats fonamentals. 

Quart.- Garantir una educació  inclusiva en el que es garanteixi  la participació plena de 

tots els infants independentment de llurs condicions i capacitats.  
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Cinquè.- Impulsar els programes d’autonomia personal i de vida independent per tal que 

les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar la seva vida diària amb 

autonomia i la independència.  

Sisè.-  Garantir que les persones amb diversitat funcional puguin accedir al mercat de 

treball ordinari i no es vulnerin els seus drets com a treballadors i treballadores.  

Setè.-  Garantir l'accessibilitat a l'entorn físic, social, econòmic i cultural, a la salut i 

l'educació, i a la informació i les comunicacions, perquè les persones amb diversitat 

funcional puguin gaudir  d’una ciutat plenament inclusiva.  

Vuitè.- Promoure la participació de les persones amb diversitat funcional de manera 

individual o col•lectiva. Considerant que les persones amb discapacitat han de tenir 

l'oportunitat de participar activament en els processos d'adopció de decisions sobre 

polítiques i programes, inclosos els que els afectin directament.”  

 

 

 

 

 

 


