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ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 

 

 

Per indicació de l'Il·lm. Sra. Presidenta del Consell del Districte de Sant Andreu, em plau 

convocar-vos a la sessió ordinària del Consell Plenari, que tindrà lloc el proper dia 2 de març de 

2016, a les 18:45 hores, a la Seu del Consell Municipal, Plaça Orfila, planta baixa, Sala Andreu 

Cortinas, amb el següent ordre del dia: 

 

 

0.- Presa de possessió del Sr. Iván Marzá Viola, com a membre del Consell Municipal del 

Districte de Sant Andreu en substitució del Sr. Enric Fernández-Velilla Ceprià. 

 

 

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

 

 

B) Part informativa: 

 

1. Despatx d’ofici. 

 

2. DONAR COMPTE de la modificació del Cartipàs del Districte. 

 

3. Informe de la Regidora del Districte. 

 

 

C) Part decisòria:   

 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT, si s’escau, el Pla Especial Urbanístic per a 
l'ordenació territorial de clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat 
de Barcelona, d’iniciativa municipal.  

 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT, si s’escau, el Pla Especial Urbanístic integral de la 

parcel·la situada al carrer Pons i Gallarza, núm. 32 i carrer Fraga núms. 22-18, 
promogut per 080 Arquitectura i Gestió, S.L.  

 

 

D) Part d’impuls i control:  

 

1.  PROPOSICIONS  / DECLARACIONS DE GRUP 

 

1.1. Proposició presentada pel Grup PPC 
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En relació a l’increment del consum de drogues als barris del nostre Districte: “Instar al 

Gobierno Municipal a que se tomen las medidas oportunas para un mejor control y vigilancia de 

las zonas afectadas y que se realice un estudio de la situación en cada uno de los barrios de 

nuestro distrito, en el cual se aporte en coordinación con la Agencia de Salud Publica de 

Barcelona y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las actuaciones necesarias de prevención, 

vigilancia y control”. 

 

 

1.2. Proposició amb contingut de declaració institucional presentada pel Grup C’S 

 

 “El Districte de Sant Andreu, a través dels seus representants, condemna qualsevol acte de 

terrorisme o d’enaltiment dels terroristes, rebutjant qualsevol intent de equiparació moral o 

política entre les víctimes i els seus botxins, i es compromet a actuar contra la legitimació 

política i social del terrorisme, i contra aquells plantejaments que portin a considerar que el 

terror pot esdevenir un instrument més de l’acció política. 

 

El Districte de Sant Andreu reafirma la seva determinació de vèncer definitivament el terrorisme 

de qualsevol signe lluitant amb els instruments que ens ofereix la democràcia i l’Estat de dret. 

Expressen la seva solidaritat i es comprometen a reforçar el marc institucional de convivència 

pacífica i democràtica i els valors que representa, així com a defensar la dignitat de les 

víctimes. El nostre reconeixement vol ser una manifestació de gratitud pel seu exemple i una 

forma de reafirmar el nostre compromís pel seu record, la memòria i el seu missatge ètic. 

 

El Districte de Sant Andreu expressar el seu reconeixement a la insubstituïble tasca que 

desenvolupen diàriament les associacions de víctimes del terrorisme en l’assistència a les 

persones i famílies destrossades per la violència del terror, i en la defensa de les seves 

legítimes pretensions de memòria, dignitat, justícia, veritat i reparació integral de les víctimes. 

 

El Districte de Sant Andreu expressa, així mateix, la seva confiança en l’Estat de Dret i en la 

unitat de tots els demòcrates en la lluita contra el terrorisme i particularment, en els que, com 

els membres de les forces i cossos de seguretat i del Poder Judicial, vetllen per garantir la pau i 

la justícia, defensen els drets i llibertats dels ciutadans i apliquen la Llei als que ataquen i posen 

en risc la nostra convivència pacífica i democràtica”. 

 

 

1.3. Proposició presentada pel Grup PSC-CP 

 

En relació al barri de Trinitat Vella: “1. Instar al Govern del Districte a redactar un pla de 

reallotjament dels veïns dels antics pisos del Patronat que el desvinculi completament del 

tancament i trasllat de la presó i pugui ser posat en marxa immediatament. 2. Instar al Govern 

del Districte que prioritzi la construcció del primer edifici d’aquests pisos a qualsevol altre 

construcció d’habitatges a la Trinitat Vella”.  
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1.4. Proposició presentada pel Grup ERC-AM 

 

“Instar al Districte de Sant Andreu a dotar al barri de La Sagrera d’un espai on realitzar 

activitats socioculturals, estudiant la possibilitat de realitzar la reforma integral de l’Espai 30, 

permetent la adequació de l’espai per recuperar la seva l’activitat sociocultural. Dotar les 

entitats que hi realitzen activitats actualment d’espais al barri de La Sagrera mentre es duen a 

terme els manteniments i les reformes necessàries”. 

 

 

1.5. Proposició presentada pel Grup CiU 

 

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

col·laboració amb la 2a Tinença d'Alcaldia de Drets Socials i la Regidoria de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI, presenti una ampliació del projecte Radars en els barris de la Trinitat 

Vella, el Baró de Viver i el Bon Pastor”. 

 

 

2. PRECS 

 

2.1. Prec presentat pel Grup CUP-PA 

 

“Demanem una primera intervenció de manteniment de les cases núm. 6 i 8-12. Per aconseguir 

que no és degradin més. I simultàniament, s'obri un grup de treball conjuntament amb el Centre 

d'estudis Ignasi Iglesias, on es treballi per la preservació integra de totes les vivendes de la 2 a 

la 12. Per tal de treballar en un centre d'interpretació i musealització del Bressol de Sant 

Andreu”. 

 

 

2.2. Prec presentat pel Grup PPC 

 

“Que desde el Distrito Municipal de Sant Andreu, se contrate o se financie la contratación de 2 

profesionales para llevar la actividad de gimnasia para personas con discapacidad, con el doble 

objetivo de: Mejorar la calidad de vida. Normalizar el ejercicio físico en las personas con 

discapacidad”. 

 

 

2.3. Prec presentat pel Grup C’S 

 

“Que el gobierno municipal lleve a término las inversiones necesarias para adecuar las 

instalaciones de la Unió Esportiva Sant Andreu a la ley de accesibilidad para personas con 

discapacidad o con movilidad reducida”. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ordre del dia Consell Plenari del 02.03.16 4 

 

2.4. Prec presentat pel Grup PSC-CP 

 

“Que el Govern del Districte recuperi la Comissió de Seguiment del Canòdrom, constituïda per 

entitats, veïns i veïnes i partits polítics, i la convoqui en un termini de dos mesos per explicar 

l’estat actual i futur de l’àmbit, establint una periodicitat regular semestral per a les futures 

reunions”. 

 

 

2.5. Prec presentat pel Grup PSC-CP 

 

“Que el Govern del Districte insti el Consorci d’Educació de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya a comprometre’s fermament i fer públic abans de l’inici del curs 2016-17 el calendari 

de construcció de l’edifici definitiu de la nova escola de La Sagrera”. 

 

 

2.6. Prec presentat pel Grup ERC-AM 

 

“Que el Govern de Districte de Sant Andreu insti a TMB a allargar la línia H4 de bus per que 

arribi fins al Baró de Viver. No sent possible, que s’estudiï la possibilitat de posar en 

funcionament un bus de barri que garanteixi la connexió de Baró de Viver, Bon Pastor i Sant 

Andreu. I que aquest treball es dugui a terme en el marc del procés participatiu de la NXBus 

per a la implementació de la seva darrera fase”. 

 

 

2.7. Prec presentat pel Grup ERC-AM 

 

“Que el Govern de Districte de Sant Andreu doti de monitors d’integració a persones amb 

discapacitat/diversitat funcional els tallers i activitat que es desenvolupen als Centres Cívics i 

casals de barri del Districte”. 

 

 

3. PREGUNTES 

 

3.1. Pregunta presentada pel Grup CUP-PA 

 

En relació a la cessió de terrens pel Consorci de la Zona Franca a la Hermandad de antiguos 

Caballeros legionarios de Barcelona i la intenció del govern municipal de revocar aquesta 

cessió: “Quina és la situació actual? Quan podrem gaudir dels terrenys públics citats?” 
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3.2. Pregunta presentada pel Grup PPC 

 

“Si ha entablado conversaciones el Gobierno Municipal  con los propietarios del edificio Enrich 
Sanchis conocida también  como “Casa Verónica”. Qué medidas ha puesto en práctica el 
Gobierno Municipal para garantizar la seguridad de del entorno del referido inmueble, a los 
vecinos del barrio y peatones”.  

 
 
3.3. Pregunta presentada pel Grup C’S 

 

“Dada la importancia socio-cultural y el número de socios que tiene el Hogar Castellano-Leonés  

como asociación regional en Sant Andreu, que medidas tiene pensado el govern del Districte 

de Sant Andreu para asegurar el futuro de dicha asociación”. 

 

 

3.4. Pregunta presentada pel Grup CiU 

 

En relació a la demanda de la gent gran usuària de les pistes de petanca de la plaça Ferran 

Reyes i del Parc de la Pegaso: “hi ha previsió per instal·lar aquests lavabos prop de les pistes 

de petanca?”. 

 

 

3.5. Pregunta presentada pel Grup CiU 

 

En relació al mal estat de la Rambla Fabra i Puig: “Hi ha previsió de fer una remodelació de la 

Rambla de Fabra i Puig?”. 

 

 

4. SEGUIMENT DE PROPOSICIONS I PRECS 

 

4.1. Seguiment de prec presentat pel Grup ERC-AM 

 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès al Consell Plenari del Distrcite de Sant Andreu 

en data 2 de desembre de 2015 amb el següent contingut: “Que es duguin a terme les 

actuacions de manteniment necessàries als centre educatius de titularitat pública del Districte 

de Sant Andreu donant prioritat al manteniment dels lavabos de l’Escola Octavio Paz i a 

l’Escola Ferran i Clua”. 
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E) Declaracions Institucionals.  

 

1. Declaració institucional presentada pel Grup CUP-PA  

 

“El Consell Plenari del districte de Sant Andreu ACORDA: 1. Defensar un saló de 

l’ensenyament sense la presència de l’exèrcit i uns espais educatius lliures d’armes i exèrcits;   

2. Comunicar a totes les administracions competents municipals i supramunicipals que aquest 

plenari considera que el Saló de l’Ensenyament no és el lloc per l’exèrcit; 3. Instar a les 

administracions competents, i en concret al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de l’Ensenyament ni a cap espai 

educatiu”. 

 

 

 

 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

 

 

 

Josep Manel Medrano i Molina 

Cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria  
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