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EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 4 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL 
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU, CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIOL DE 2017 

  
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

S’APROVEN les actes núm. 2 i 3,  per unanimitat. 
 
B) Part informativa: 
 

1. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs. 
 

RESTA ASSABENTAT 
 
 
2. DESPATX D’OFICI. 

 
RESTA ASSABENTAT 

 
 
3. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
RESTA ASSABENTAT 
 

 
4. DONAR COMPTE  del Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte. 

 
RESTA ASSABENTAT 
 
 
 

C) Part decisòria:   
 

 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona. 
 
S’INFORMA FAVORABLEMENT amb els vots favorables del GMD CUP-PA, GMD PSC i GMD 
BARCELONA EN COMÚ, amb els vots desfavorables del GMD PPC, del GMD ERC-AM i del GMD 
DEMÒCRATA, i amb l’abstenció del GMD C’S. 
 

 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla Especial d’ordenació i concreció del tipus 

d’equipament al carrer de Fernando Pessoa 54-64. 
 
 S’INFORMA FAVORABLEMENT amb els vots favorables de tots els grups municipals. 

 

Direcció de Serveis Generals  
Districte de Sant Andreu 
Departament de Serveis Jurídics i Secretaria 
 
Pl. Orfila, 1 2a planta 
08030 Barcelona 

www.bcn.cat/santandreu 
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3. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de denominació de Jardins d’Elisa García Sáez 
als jardins ubicats a la zona verda darrera les cases 2 al 12 del Carrer Pont, entre els carrers Cinca i 
Segre. 

 
 S’APROVA amb els vots favorables de tots els grups municipals.  

 
 

D) Part d’impuls i control: 
 

1. PROPOSICIONS 
 

1.1. Proposició presentada pel GMD CUP-PA sobre el Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI: 

 

1. Renovar el compromís del Districte de Sant Andreu  amb la lluita contra la LGBTIfòbia i reconèixer 

el caràcter històric en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la Diada del 28 de juny i, en 

especial, de la manifestació de l’any 1977 en motiu del seu 40è aniversari 

2. Desenvolupar un servei municipal integral i descentralitzat per la prevenció, atenció a les víctimes i 

resposta la violència LGBTI-fòbica a la ciutat. Així mateix, impulsar una campanya dirigida a les 

persones LGBTI per donar a conèixer els serveis municipals en aquest àmbit i empoderar a les 

persones LGBTI a visualitzar la violència que pateixen i a denunciar-la, a més a més de promoure 

campanyes de difusió destinades a la societat per sensibilitzar i fer conscients de les violències que 

pateixen les persones LGBTI a diari. 

3. Incloure al baròmetre municipal i als estudis estadístics municipals la inclusió d'indicadors i dades 

sobre violència LGBTI-fòbiques al Districte de Sant Andreu. 

4. Impulsar un programa específic per a acollir persones LGBTI que es trobin en perill en els seus 

països en el marc del programa Ciutat Refugi. 

5. Intensificar el un programa d’educació sexual i respecte a la diversitat d’identitats al conjunt a totes 

les escoles i instituts del Districte. 

6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el reglament d’aplicació de la Llei 

11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i en particular del seu règim 

sancionador. 

7. Mostrar el suport del Districte de Sant Andreu a la Xarxa Internacional per la Despatologització 

Trans. 

8. Dur a terme accions de visibilitat LGBTI als carrers i edificis públics de la ciutat. 

9. Iniciar un procés de revisió crítics del nomenclàtor del Districte tant pel que fa a la retirada de noms 

vinculats a la LGBTI-fòbia com a la incorporació de noms i símbols LGBTI. 

10. Augmentar el suport a les entitats que treballen per la prevenció del contagi d’Infeccions de 

Transmissió Sexual (ITS) així com a les persones afectades i contra la seva estigmatització. 

11. Instar al Consorci de Salut de Barcelona a desplegar punts d’atenció mèdica i psicològica a tots els 

centres d’atenció primària i centres cívics de la ciutat per a la prevenció del contagi de les ITS, el seu 

diagnòstic i tractament. 

 

S’APROVA amb els vots favorables dels GMD CUP-PA, GMD C’S, GMD ERC-AM, GMD 

DEMÒCRATA, GMD PSC i GMD BARCELONA EN COMÚ, i l’abstenció del GMD PPC. 
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1.2. Proposició presentada pel GMD PPC sobre la millora i reactivació del Polígons Industrial Bon 

Pastor: 

Instar al gobierno municipal a presentar, en el plazo de 6 meses, un proyecto de 
revitalización del polígono del Bon Pastor, que incluya, al menos,  una mejora en la urbanización del 
polígono, mejoras en las comunicaciones, cambios necesarios en el planeamiento urbanístico vigente, 
así como incentivos de política industrial para la captación de nuevas inversiones para el polígono. 

S’APROVA amb els vots favorables dels GMD PPC, GMD C’S, GMD ERC-AM, GMD DEMÒCRATA, 

GMD PSC i GMD BARCELONA EN COMÚ, i l’abstenció del GMD CUP-PA. 

 

 

1.3. Proposició presentada pel GMD C’S sobre la construcció d’un pavelló pendent a la zona del 

Canòdrom: 

 

1. Que el gobierno del Distrito construya como infraestructura prioritaria en el barrio del Congrés, la 

construcción del pabellón pendiente en la zona del canódromo, estableciendo los acuerdos necesarios 

con el resto de administraciones competentes. 

2. Que el gobierno del Distrito acondicione una de las pistas de tenis del Club Tenis Meridiana para 

que el AEFS Arrels pueda desarrollar provisionalmente, parte de su actividad futbolística sin 

problemas. cumpliendo dicha pista con los estándares de futbol sala. 

 

S’APROVA amb els vots favorables de tots els grups municipals.  

 

 

1.4. Proposició-DG presentada pel GMD ERC-AM sobre actuacions urbanístiques i de mobilitat al 

barri de Sant Andreu 

 

1. Presentar un calendari fins al final del mandat de les diferents actuacions viàries i urbanístiques a 

realitzar a Sant Andreu en el que s’inclogui: la pacificació del Carrer Gran de Sant Andreu en la seva 

totalitat, les derivades de la implementació de la 1a fase de pacificació de l’Avinguda Meridiana, les 

obres detallades de reforma del mercat de Sant Andreu definitiu, les diferents actuacions a l’espai de 

la Fabra i Coats, al carrer Soldevila i a les actuacions de millora a la Rambla de 11 de Setembre. 

2. Presentar un pla de mobilitat de l’àmbit Sant Andreu poble vinculat a aquest calendari amb les 

afectacions per les diferents actuacions. 

3. Convocar una sessió informativa al barri al setembre de 2017 per presentar aquesta documentació 

al veïnat, entitats i grups polítics. 

 

S’APROVA amb els vots favorables de tots els grups municipals.  
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1.5. Proposició presentada pel GMD DEMÒCRATA sobre el possible ús públic de la sala de teatre 

de la Parròquia Sant Joan Bosco: 

 

INSTAR a la Regidoria de Cultura  arribi a un acord de col•laboració amb la parròquia de Sant Joan 

Bosco, per donar ús públic a l’estructura destinada a l’art escènic que es troba en el soterrani 

d’aquesta parròquia. 

 

NO S’APROVA amb el vot favorable del GMD DEMÒCRATA, els vots desfavorables del GMD CUP-

PA, GMD C’S, GMD ERC-AM, GMD PSC i GMD BARCELONA EN COMÚ, i l’abstenció del GMD PPC. 

 

2. DECLARACIONS DEL GRUP 
 

2.1. Presentada pel GMD BARCELONA EN COMÚ sobre la rescissió del contracte del Servei de 

Rehabilitació física i Logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliària del Lot B3: 

 

Instar al Servei Català de la Salut i amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Barcelona estudiï la 

viabilitat de: 

1. La  rescissió immediata i no torni a prorrogar pel proper any l’adjudicació  de la contractació per 

prestació de Serveis de Rehabilitació física i Logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliaria del 

Lot B3 (AIS Dreta) i adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses FISOTERÀPIA, per incompliment del 

contracte a causa de la infracció comesa contra més de dos-cents treballadors que ha comportat una 

sanció imposada a aquesta empresa per quotes no satisfetes a la Seguretat Social amb una 

reclamació global de 7.258.340 euros;  

2. La rescissió immediata i no torni a prorrogar  pel proper any l’adjudicació de la contractació per 

prestació de Serveis de Rehabilitació física i Logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliaria del 

Lot B4 (Nou Barris i àrees bàsiques 9D, 9E, 9F i 9G de Sant Andreu) i adjudicat a la Unió Temporal 

d'Empreses ACERF i signat el 18 de juny de 2014, prorrogable fins a 10 anys, per incompliment del 

contracte a causa de la infracció comesa contra una vintena de treballadors que ha comportat una 

sanció imposada a aquesta empresa per quotes no satisfetes a la Seguretat Social amb una 

reclamació global de 318.456 euros 

3. I que acollint-se als principis establerts per la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) 

encomani la gestió a proveïdors públics que operen en el mateix territori 

 

S’APROVA amb els vots favorables de tots els grups municipals.  

 

3. PRECS 
 

3.1.  Prec presentat pel GMD CUP-PA sobre la paralització de la construcció de nous habitatges a 

la Fabra i Coats: 

 

. Que el govern municipal paralitzi la construcció de nous habitatges dins la Fabra i Coats,  que 

recordem que el moviment veïnal es va posicionar en contra en el seu moment. I es valori de manera 

deliberativa amb tots els actors implicats. I no com fets consumats. 

NO S’ACCEPTA. 
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3.2. Prec presentat pel GMD C’S sobre el manteniment del Parc de la Trinitat Vella: 

 

. Que el Gobierno  Municipal tome  las medidas necesarias para mejorar el mantenimiento del parque 

de la Trinitat Vella, que los aseos públicos sean reparados  y vueltos a abrir y que  los fines de semana 

se hagan complir las normas de civismo como eje esencial para facilitar la buena convivencia. 

 

S’ACCEPTA. 

 

 

3.3. Prec presentat pel GMD ERC-AM sobre la convocatòria d’un Consell Extraordinari Municipal 

d’Esports: 

 

. Que el govern de Districte convoqui un Consell d’Esport, on s’informi del cronograma previst en les 

construccions d’equipaments esportius, construccions necessàries per pal·liar la manca d’espais 

esportius als barris. 

 

S’ACCEPTA. 

 

 

3.4. Prec presentat pel GMD DEMÒCRATA sobre la cessió definitiva dels terrenys per a la 

construcció definitiva de la nova escola La Maquinista: 

 

. Que el govern del Districte de Sant Andreu insti al govern de l'Ajuntament de Barcelona a realitzar la 

cessió definitiva al Consorci d’Educació de Barcelona i tanmateix al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya dels terrenys públics per la construcció definitiva de la nova escola La 

Maquinista. 

 

S’ACCEPTA. 

 

 

3.5. Prec presentat pel GMD DEMÒCRATA sobre el pati de l’Escola Ramon Berenguer III per crear 

una grada a l’ombra. 

 

. Que el Districte de Sant Andreu assumeixi directament o a través del Consorci d’Educació de 

Barcelona una intervenció al pati de l’Escola Ramon Berenguer III, per tal de crear una petita grada 

amb ombra a la vora de la pista poliesportiva que ja existeix. 

S’ACCEPTA 
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4. PREGUNTES 
 
 

4.1. Pregunta presentada pel GMD CUP-PA sobre els pisos turístics il·legals i la massificació al 

carrer de turistes : 

 
. Demanem al Govern quines mesures a nivell de Districte s’estan prenent contra la proliferació de 

pisos turístics il·legals i la massificació d’alguns equipaments i carrers, que cada cop més son ocupats 

literalment per grans grups de turistes? 

 

La resposta figurarà a l’acta de la sessió. 

 

 

4.2. Pregunta presentada pel GMD PPC sobre dades estadístiques d’usuaris amb discapacitats 

en l’esport i l’oci: 

 

. ¿Nos gustaria saber, si existen datos del nº de personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, 

visual y/o trastorno mental que viven en Sant Andreu y si existe que porcentaje del mismo realiza 

actividades Deportivas? 

 

La resposta figurarà a l’acta de la sessió. 

 

 

4.3. Pregunta  presentat pel GMD PPC sobre la freqüència de dues línies de bus: 

 

. ¿Por qué motivo se ha modificado la frecuencia de paso al mediodía del bus 126 y  11? 

 

La resposta figurarà a l’acta de la sessió. 

 

 

4.4. Pregunta presentada pel GMD ERC-AM sobre la xarxa d’equipaments culturals al districte: 

 

. Quina és, a dia d’avui, la situació del projecte de creació de xarxa d’equipaments culturals de Districte 

i com es pensa articular la proposta de l’ICUB per integrar-la dins d’aquest marc? 

 

La resposta figurarà a l’acta de la sessió. 
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5. SEGUIMENT DE PROPOSICIONS 
 
Únic. Seguiment de Proposicions presentat pel GMD DEMÓCRATA sobre la declaració de la 

Capella dels Segadors com a bé cultural: 

 
Atès que el passat més d’octubre de 2016 aquest grup municipal va presentar el següent prec:  

1. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a declarar la capella dels Segadors Bé Cultural d'Interès Local. 

2. Instar a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Arquebisbat de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya a 

que arribin a un acord per tal de restaurar la cúpula i la capella dels segadors. 

Atès que la proposició va ser acceptada pel Consell Plenari d’aquest districte.   

Quines gestions s’ha realitzat per complir aquesta proposició? 

 

 La resposta figurarà a l’acta de la sessió. 


