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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 10 de març 

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

Andreu Cortinas, amb el següent ordre del dia: 

 

 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

 

B) Part informativa: 

 

1. Despatx d’ofici. 

 

2. Informe del Regidor del Districte. 

 

 

C) Part decisòria:   

 

1. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2015, 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. 

 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT, si escau, 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 d’espais verds del carrer de Josep Estivill, 

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

Barcelona.  

 

3. INFORMAR FAVORABLEMENT, si escau, del 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.  

 
4. INFORMAR FAVORABLEMENT, si escau, del Pla especial de protecció del carrer 

Gran al nucli antic de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, de conformitat amb l’article 

23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona.  
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5. INFORMAR FAVORABLEMENT, si escau, del 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.  

 

 

D) Part d’impuls i control:  

 

1. PROPOSICIONS  / DECLARACIONS DE GRUP 

 

1.1. Proposició presentada pel Grup d’Unitat per Barcelona 

 

“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 directe. 2. Expressar el compromís de recuperar la gestió directa de 

l’escola bressol Els Patufets de Navas, el proper mandat”. 

 

 

1.2. Proposició presentada pel Grup ICV-EUiA 

 

“Instar al govern municipal de Sant Andreu que sense més demora realitzi la remodelació i 

millora de la plaça del Canòdrom”. 

 

 

1.3. Declaració de grup presentada pel Grup del PPC  

 

“1.Expresa el rechazo al presupuesto municipal para el ejercicio 2015 por perjudicar la 

inversión del distrito a pesar de soportar un mayor nivel de paro y un menor nivel de renta 

familiar. 2. Instar al Gobierno Municipal a aumentar la dotación presupuestaria del Distrito en el 

año 2015 para inversiones de barrio y servicios de atención a las personas a partir de reducir 

gastos innecesarios del presupuesto municipal”. 

 

 

1.4. Proposició presentada pel Grup del PSC  

 

“1. 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 C. Mare de Déu de Lorda. 2. Aprofitar aquest espai per ubicar de manera 

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

definitiu”. 
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2. PRECS 

 

2.1. Presentat pel Grup d’Unitat per Barcelona 

 

“Arranjar i/o substituir l’empostissat i el recobriment de fusta dels transformadors de l’espai 

situat entre la Plaça Rodona i el Passeig Maragall  perquè no suposi un risc per als veïns i 

veïnes”. 

 

 

2.2. Presentat pel Grup d’Unitat per Barcelona 

 

“Instar al Consorci d’Educació de Barcelona a fer una renovació integral dels sanitaris de 

l’Escola Octavio Paz”. 

 

 

2.3. Presentat pel Grup d’ICV-EUiA 

 

“Que cada sis mesos es faci un informe, en el marc dels Consells de Barri, sobre la gestió dels 

diferents equipaments culturals del districte, incloent valoració d’objectius marcats així com ús i 

participació del barri”. 

 

 

2.4. Presentat pel Grup del PPC 

 

“Que es restableixi l'anterior sentit únic de circulació del carrer Antillas, des del carrer Vallés i 

Ribot fins a la Avda. Meridiana, deixant sense efecte les recens modificacions realitzades en 

aquesta via”. 

 

 

2.5. Presentat pel Grup del PSC 

 

“Que el Govern Municipal faci les gestions oportunes amb TMB perquè la línia de bus H8 

s’endinsi al barri del Bon Pastor fins al carrer de Sant Adrià on està situada la parada del Metro, 

tal i com es va comprometre”. 

 

 

3. PREGUNTES  

 

3.1. Presentada pel Grup d’ICV-EUiA  

 

“Tenen previst iniciar un procés d’estudi per a la humanització de l’Avinguda Meridiana?”. 
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3.2. Presentada pel Grup del PPC 

 

“Quantes persones grans pateixen maltractament denunciat, en el Dte. De Sant Andreu i 

quines mesures es prenen per evitar dins del possible que això succeeixi?”.  

 

 

3.3. Presentada pel Grup del PSC 

 

“En quina data està previst iniciar la construcció del Casal de Barri a la Torreta de la Sagrera i 

del CEM Francisco Calvo i quina és la inversió prevista?” 

 

 

4. SEGUIMENT PROPOSICIONS I PRECS 

 

4.1. Presentat pel Grup del PPC 

 

“Que el Govern del Dte. de Sant Andreu, informi del estat en que es troba l'estudi per analitzar 

la viabilitat del allargament de la línea de bus de barri 126 per que pugui passar per al carrer 

Fdo. Pessoa i tindre una parada en el CUAP Isabel Roig”.       

 

 

4.2. Presentat pel Grup del PSC 

 

“Que el Govern del Districte informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada pel Consell 

de Districte de 28 d’octubre de 2014 amb el següent contingut: 

1. Que s’elabori un projecte global pels solars situats als carrers Potosí, Ferran Junoy i Ciutat 

d’Asunción en el què es defineixi el més clarament possible el que allà es vulgui construir. 

2. Encetar el més aviat possible un procés participatiu per decidir de manera consensuada 

amb els veïns i veïnes el futur d’aquests solars.  

3. Finalitzar aquest procés participatiu abans de les eleccions municipals de l’any 2015”. 

 

 

Barcelona,  3 de març de 2015 

 

 

 

Josep Manel Medrano i Molina 

Cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria  
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