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ACORDS DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE MARÇ DE 2015 

 

 

El Ple del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de data 10 

de març de 2015, acordà el següent: 

 

 

PART DECISÒRIA 

 

  

PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2015 a la Sra. 

Carmen Castillo Lupion i al Club Esportiu Sagrerenc, de conformitat amb l’article 17 del 

Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del 

Consell Municipal en la sessió de 29 de juny de 2012. 

 
INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de millora urbana per a l’ordenació dels sòls 

edificables i sistemes urbanístics del PAU2 del sector entorn Sagrera i una part dels sòls 

viaris i espais verds del carrer de Josep Estivill, d’iniciativa municipal, de conformitat amb 

l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona. 

INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a la regulació de 

l’equipament situat al carrer de Gran de Sant Andreu, núm. 200.I, d’iniciativa municipal, de 

conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona. 

INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial de protecció del carrer Gran al nucli 

antic, d’iniciativa municipal, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de 

Barcelona. 

INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a la regulació del mercat 

del Bon Pastor, situat al carrer de Sant Adrià, núms. 154-162, d’iniciativa municipal 

(Institut Municipal de Mercats), de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de 

Barcelona. 
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PART D’IMPULS I CONTROL 

 

 

ACCEPTAR, amb el suport del GMD d’ICV-EUiA i del GMD de PSC, i amb l’abstenció del  

GMD de CIU i el vot en contra del GMD, la proposició presentada pel GMD d’UxB, per la 

qual s’acorda: “1) Expressar el compromís d’ampliar la xarxa d’escoles bressol municipals 

del Districte de Sant Andreu amb la construcció de les previstes a les Casernes de Sant 

Andreu i al Canòdrom, així com assegurar-ne la gestió directa. 2) Expressar el compromís 

de recuperar la gestió directa de l’escola bressol Els Patufets de Navas, el proper 

mandat". 

 

ACCEPTAR, per unanimitat de tots els grups, la proposició presentada pel GMD d’ICV-

EUiA, per la qual s’acorda, “Instar al govern municipal de Sant Andreu que sense més 

demora realitzi la remodelació i millora de la plaça del Canòdrom”. 

 

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

proposició presentada pel GMD del PSC, per la qual s’acorda: “ Que el govern del 

Districte iniciï el més aviat possible les negociacions amb La Caixa per adquirir, ja sigui en 

règim de lloguer o cessió gratuïta, el local de l’antic Esplai de la gent gran de La Caixa, al 

carrer Mare de Déu de Lorda núm. 2, i aprofitar aquest espai per ubicar de manera 

provisional els serveis socials del barri de la Trinitat Vella mentre no es construeixi 

l’equipament definitiu”. 

 


