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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 8 d’octubre 

de 2015, a les dinou hores, a la Seu del Consell Municipal, Plaça Orfila, planta baixa, Sala 

Andreu Cortines, amb el següent ordre del dia: 

 

 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

 

B) Part informativa: 

 

1. Despatx d’ofici. 

 

2. Mesura de govern relativa a la creació de la Comissió de Treball de la Memòria Històrica al 
Districte de Sant Andreu.  

 
3. Mesura de govern relativa a la creació de la Comissió de Treball per a l’acollida de les 

persones refugiades.  
 

4. Informe de la Regidora del Districte. 

 

 

C) Part decisòria:   

 

No hi ha assumptes a tractar.  

 

 

D) Part d’impuls i control:  

 

1. PROPOSICIONS  / DECLARACIONS DE GRUP 

 

1.1. Proposició presentada pel Grup PP 

 

“El Consell Plenari del Distrito de Sant Andreu acuerda: que antes del 31 de diciembre del 

2015, se incluya una partida económica  para la realización y ejecución del proyecto de  obras 

en Mercat de Sant Andreu. Que las obras que se realicen sean consensuadas con la 
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asociación de paradistas  del mercado. Que así mismo se presente un calendario dichas 

obras.” 

 

 

1.2. Proposició presentada pel Grup PSC-CP 

  

“Instar el govern municipal a renegociar les bases de l’acord de juliol de 2013 amb el Ministeri 

de Foment, a fi i efecte d’eliminar del projecte el centre comercial previst, i amb la màxima 

urgència per no aturar el procés de licitació engegat, tot assegurant el finançament públic 

necessari per evitar més dilatacions en els terminis de construcció.” 

 

 

1.3. Proposició presentada pel Grup ERC-AM 

 

“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, d’acord amb la relació presentada i 

que permeten donar resposta a les peticions fetes des del teixit associatiu i els veïns i veïnes 

del Districte”. 

 

 

1.4. Declaració presentada pel Grup Convergència i Unió  

 

“El Consell Plenari de sant Andreu acorda: 

1. Expressar la satisfacció pel desenvolupament pacífic i democràtic de la jornada 

electoral del passat diumenge 27 de setembre; tot celebrant l’assoliment d’una 

participació mai vista en unes eleccions catalanes que legitima el seu resultat.  

2. Manifestar el suport i la lleialtat institucional d’aquest Consell Plenari amb el nou 

Parlament de Catalunya. 

3. Manifestar el suport i la lleialtat institucional d’aquest Consell Plenari amb el nou 

Govern de la Generalitat de Catalunya. 

4. Recolzar totes aquelles iniciatives, resolucions i acords que s’adoptin en ambdues 

institucions i que tinguin com a voluntat fer efectiu el mandat democràtic expressat el 

passat 27 de setembre: construir un Estat propi per Catalunya”. 

 

 

2. PRECS 

 

2.1. Presentat pel Grup CUP- PA 

 

“Demanem la retirada de la bandera espanyola de la Seu del Districte i de tots els espais 

públics. La bandera rojaigualda imposada a l’estat espanyol després del cop d’estat feixista de 
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1936, la bandera que porta el escut monàrquic de la dinastia dels borbons aquella que aquell 

11 de setembre de 1714 masacraba la ciutat de Barcelona i eliminava les llibertats catalanes.” 

 

 

2.2. Presentat pel Grup PP 

 

“Instar al Ayuntamiento, a tomar las medidas oportunas, para que la empresa Adjudicataria del 

contrato de limpieza, aumente la asiduidad o bien se esmere más en la limpieza y 

meticulosidad de sus actuaciones.” 

 

 

2.3. Presentat pel Grup Ciutadans 

 

“Que el govern municipal lleve a término las gestiones necesarias para  que se garantice la 

seguridad, vigilancia y convivencia cívica en el Parc de la Pegaso y la Plaça de Ferran Reyes 

en horarios de tarde y noche.” 

 

 

2.4.  Presentat pel Grup PSC-CP 

 

“Que el Govern del Districte negociï 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 C. Mare de Déu de 

Lorda a fi i efecte d’aprofitar l’espai per ubicar-hi de manera provisional els serveis socials del 

barri de la Trinitat Vella mentre no es construeixi l’equipament definitiu.” 

 

 

2.5.  Presentat pel Grup ERC-AM 

“Que el Districte acometi les actuacions necessàries per a l’entrega definitiva de les noves 

pistes de petanca del Club Baró de Viver. Entre els quals s’inclogui la definitiva adequació de 

les pistes, la instal·lació de taules, cadires i aire condicionat a l’espai social habilitat, la 

instal·lació d’enllumenat suficient per a la practica de l’esport i la instal·lació de cartelleria 

informativa municipal que eviti l’ús inadequat de l’espai com a pipican.” 

 

2.6. Presentat pel Grup Convergència i Unió 

 

“Que el govern del Districte de Sant Andreu s’impliqui de manera activa en la relació amb tot el 
teixit associatiu del Districte i que siguin ateses totes les peticiones de reunions sol·licitades.” 
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3. PREGUNTES  

 

3.1. Presentada pel Grup PP  

 

“Cuando consideran que se podrá llevar a cabo el arreglo de las calles de nuestro Dtº, puesto 

que su deterioro es considerable”. 

 

 

3.2. Presentada pel Grup Ciutadans 

 

“Para cuando está previsto el traslado del Hogar castellano leonés de Catalunya a su nueva 

ubicación en casernes de Sant Andreu?” 

 

 

3.3. Presentat pel Grup PSC-CP 

 

“Quins usos socials o ciutadans té previst donar l’actual govern municipal a l’antic edifici 

d’hisenda tan aviat com passi a tenir tota o part de la propietat, o si passa a ser de gestió 

municipal?” 

 

 

3.4.  Presentat pel Grup ERC-AM 

“Quines mesures té previstes el govern del districte per afrontar les urgències de l’Espai 30.” 

 

3.5. Presentat pel Grup Convergència i Unió 

 

En relació a les naus expropiades del carrer Espronceda 320-324, “Què té previst fer-hi el nou 

govern amb aquestes naus buides al barri de Navas?” 

 

 

 

 

Barcelona, 2 d’octubre de 2015 

 

 

 

Josep Manel Medrano i Molina 

Cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria  
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