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ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 04/12/2017 

 

 

 

Per indicació de l'Il·lma. 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 4 de desembre 
de 2017, a les 19:00 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. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs. 
 
2. DESPATX D’OFICI. 
 
3. INFORME de la Regidora del Districte. 
 
4. DONAR COMPTE sobre la modificació de les bases del Concurs de Composició Coral. 
 
5. DONAR COMPTE del/s guanyador/s del Premi Sant Andreu 2017. 

 
6. DONAR COMPTE sobre la mesura de Govern "Consell Escolar Municipal de Sant Andreu, 

Consell Educatiu de Districte”. 
 

7. DONAR COMPTE de l’acord de la Comissió de Govern del Districte de 21 de novembre de 
2017, pel qual s’aprova la proposta de Preus Públics dels equipaments del districte de Sant 
Andreu per a 2018, que s’elevarà a l’aprovació de la Comissió de Govern Municipal, d’acord 
amb el que estableix l’article 49.7 del Reglament Orgànic Municipal.  

 
 
C) Part decisòria:   

 
 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT el  Projecte de Pressupost Municipal 2018 
 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació de l’equipament docent situat als Jardins de la Campana de la Maquinista al barri 
del Bon Pastor, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, aprovat inicialment per la 
Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017. 
 

3. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a 
l’ampliació de l’Escola Ignasi Iglésias i l’equipament esportiu, situats al Passeig Torres i 
Bages al Districte de Sant Andreu, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2017.  
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D) Part d’impuls i control: 
 
 
1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

Únic. Presentada pel GMD ERC-AM 

1.- L’1 de desembre se celebra arreu del món el 30è Dia Mundial de la Sida, una jornada que 
vol fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH.  
2.- Des de l’aparició dels primers casos d’infecció pel VIH, és innegable que han sorgit noves 
oportunitats i també molts desafiaments però, malgrat que disposem d’evidència sobre 
l’eficàcia dels programes de pre- venció i tractament del VIH, no hi ha lloc per a 
l’autocomplaença. La comunitat internacional ha assumit el compromís de posar fi a l’epidèmia 
com a amenaça per a la salut pública per al 2030, objectiu que forma part de l’Agenda 2030 
pel desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides.  
3.- Per assolir aquesta fita tan ambiciosa, Catalunya treballa agilitant l’aplicació de mesures 
sostenibles a través d’un compromís polític renovat, recursos i innovacions tècniques i 
programàtiques. El Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, l’Acord nacional per 
afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat, aprovat pel 
Parlament de Catalunya i el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen 
amb el VIH, així com els plans estratègics locals, són exemples de la resposta del nostre país, 
en la qual participen les persones afectades, la societat civil, el sector privat i els organismes 
governamentals. Es tracta d’una resposta organitzada, basada en l’evidència científica, 
consensuada, cohe- rent, eficaç i inspirada en les recomanacions internacionals.  
4.- Cal intensificar esforços per monitorar l’evolució de l’epidèmia, per implementar la 
prevenció combinada, per garantir que totes les persones infectades coneguin el seu estat 
serològic, per assegurar el tractament pre- coç i una atenció integral de qualitat i centrada en 
l’individu, per protegir les persones més vulnerables, per augmentar l’eficiència en la prestació 
de serveis i per eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH.  
5.- Tothom és necessari per donar un salt endavant, accelerar la fi d’aquesta epidèmia i 
construir una societat sense VIH. 

 
 
2. PROPOSICIONS 

 
 
2.1. Proposició presentada pel GMD CUP-PA 

 
Instar als Departaments competents per obrir una investigació independent de la seva mort. 
D’aquesta manera la persona de Jordi Martínez de Foix i la seva família del poble natal Sant 
Andreu de Palomar puguin saber la veritat i posteriorment treballar dins de la comissió de 
memòria històrica. 

 
2.2. Proposició presentada pel GMD PPC 

 

Instar al Gobierno Municipal del Distrito y al Patronato de la Vivienda Municipal de Barcelona 

a: 
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- Que se facilite al Sr. Enrique M. una de las viviendas que están pendientes de asignar para 
que puedan vivir en condiciones dignas y humanas él y su esposa.  

 
 
 
 

2.3. Proposició presentada pel GMD C’S 
 

a) Instar al Consorci d’educació a redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls 
prefabricats –comunament coneguts com a barracons– al districte de Sant Andreu, en què 
constin els centres concrets on n’hi ha, el nombre de barracons que hi ha a cada centre i la 
quantitat d’alumnes afectats.  
b) Que el govern municipal en coordinació amb el Consorci d’educació presenti un calendari 
amb la dates de finalització de les escoles que estan en barracons al districte de Sant Andreu 
y es comprometi a no ubicar a mes alumnes en mòduls prefabricat “barracons”  

 
2.4. Proposició presentada pel GMD PSC-CP 

 
 Instar al Govern del Districte a:  
 
- Tirar endavant un concurs d’idees pel nou Centre d’Interpretació del Treball a la Nau F de la 
Fabra i Coats.  
- Prioritzar la reforma de la Nau F donat que actualment alberga una gran quantitat de material 
d’alt valor i no està en condicions.  
- Prioritzar el nou Centre d’Interpretació del Treball per tal que esdevingui en un centre de 
referència a la ciutat, a l’Estat i a Europa.  
- Comptar en tot moment amb les associacions mencionades per tal d’assessorar durant el 
procés de museïtzació.  
- Crear una Comissió de Seguiment en l’àmbit del Consell de Cultura del Districte per informar 
periòdicament de l’estat del projecte  

 
2.5. Proposició presentada pel GMD ERC 

 
Que en el termini de tres mesos, el govern del Districte, presenti un informe detallat sobre les 
activitats, projectes i usos que desenvolupen l’ICUB a la la Fàbrica de Creació de la Fabra i 
Coats. Així com una valoració per part del Govern del Districte del retorn d’aquesta activitat al 
Districte de Sant Andreu. 
 
2.6. Proposició presentada pel GMD DEMÒCRATA 

 
Que el govern del Districte de Sant Andreu insti a la direcció de l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona que inclogui en la redacció del projecte definitiu del Mercat 
de Sant Andreu, un espai de canviador per a bebès, que no estigui dins del bany de 
les senyores, sinó que estigui en un lloc neutral on puguin entrar tant les mares i els 
pares dels menors, per així trencar amb el marc que les dones són les responsables 
de la cura dels fills i de la família. 

 
 

3. DECLARACIONS DEL GRUP 
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4. PRECS 
 

4.1. Prec presentat pel GMD C’S 
 

Que el gobierno municipal de Sant Andreu inste a TMB a proseguir con la implantación, en las 
marquesinas de autobuses del Distrito, de paneles informativos (tipo LED) donde se especifica 
el tiempo de espera, para mejora de la calidad del servicio a la ciudadanía .Y  que el Distrito 
de Sant estudie la posibilidad de implantar bancos en aquellas paradas de autobús sin 
marquesina donde sea factible. 

 
4.2. Prec presentat pel GMD PSC-CP 

  
Que el Govern del Districte de Sant Andreu continuï amb la compra dels locals de la Ctra. de 
Ribes (edifici verd) per la ubicació del Casal de Gent Gran de la Trinitat Vella i que informi de 
l’estat de la compra i els terminis al següent Consell de Gent Gran del Districte.  
 

 
4.3. Prec presentat pel GMD DEMÒCRATA 

 
Que s’elimini el pas de vianants de la banda mar del carrer Navas de Tolosa i deixar solament 
el de la banda muntanya o prendre la solució de que el semàfor que està parpellejant en color 
ambre sigui en vermell quan poden passar els vianants i d’aquesta forma obligaria als cotxes a 
parar. 

 
 

5. PREGUNTES 
 
5.1. Pregunta presentada pel GMD CUP-PA 

 
Quines són les raons , per les quals. Les Festes Majors reivindicatives són enviades fora del 
poble, al barri veï del Bon Pastor?  

 
5.2. Pregunta presentada pel GMD CUP-PA 

 
Quins són els diferents varems que s’estableixen a Can Fabra i Jardinets i a la Fabra i Coats, 
per decidir la seva utilització i quines decisions polítiques són les que prenen les diferents 
mesures? 

 
5.3. Pregunta presentada pel GMD PPC 

 
¿Qué piensa hacer el Patronato de la Vivienda, con las 3 viviendas sobrantes de la 3ª fase del 
barrio Buen Pastor y con las sobrantes de la 1ª y 2ª  de las fases anteriores? 

 
5.4. Pregunta presentada pel GMD PPC 

 
¿Para cuándo piensa el Gobierno del Distrito que se pueda proceder a la apertura del sobre 
número 3 relativo a la concesión  por parte del responsable de la Gerencia de parque y 
Jardines de Barcelona Y así solucionar de una vez el conflicto  del Bar del Parc de la Trinitat.? 

 
5.5. Pregunta presentada pel GMD C’S 

 
Cuantas plazas de aparcamiento de vehículos se han eliminado en el distrito de Sant Andreu 
desde mayo de 2015, por la implantación de carriles bici, incluyendo los de aparcamiento libre, 
área verde, área azul y carga y descarga. 
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5.6. Pregunta presentada pel GMD PSC-CP 

 
Quin és el projecte que es vol iniciar i en quin termini a la Secció d’Institut Cristòfol Colom?  

 
 

5.7. Pregunta presentada pel GMD ERC-AM 
 

Quin és el temps mig d’espera per a un habitatge d’emergència social al Districte de Sant 
Andreu? Quina és la previsió per reduir al màxim aquest temps d’espera? 

 
5.8. Pregunta presentada pel GMD ERC-AM 

 
Quines gestions s’està realitzant des del Govern de Districte per garantir el compliment del 
calendari de construcció de l’Institut Marti Pous i preservar el patrimoni arquitectònic de Ca 
L’Alsina? 
 
5.9. Pregunta presentada pel GMD DEMÒCRATA 

 
Quins progressos s'han fet en els quasi tres anys de govern per la urbanització i construcció 
d'equipaments a les Casernes de Sant Andreu? 

 

 
6. SEGUIMENT DE PROPOSICIONS 

 
6.1. Seguiment de proposicions presentat pel GMD ERC-AM 

 
Que el govern informi, de en quin estat és troba la execució de la proposició aprovada en el 
plenari del dia 1 de març de 2017. 
 
“Que el Govern municipal de Districte insti Adif a dur a terme la connexió entre els barris de 
Sant Andreu i Sant Martí mitjançant una passera provisional o un pas alternatiu que uneixi 
l’Avinguda 11 de setembre i la Rambla Prim fent possible travessar les obres del Tren d’Alta 
Velocitat a Sant Andreu de Palomar, a fi d’evitar la incomoditat que des de fa anys pateixen els 
veïns i veïnes de la zona.” 

 
 
 

 

Barcelona,  30 de novembre de 2017 

 

 

 

Braulio Rabaneda Giménez 

Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 


