ACORDS DEL CONSELL DE DISTRICTE DE SANT ANDREU SESSIÓ ORDINÀRIA DE
8 D’OCTUBRE DE 2020

El Consell de Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de 8 d’octubre de 2020.
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 9 de juliol de 2020.
S’aprova per unanimitat.
B. Part informativa:
1. RESTA ASSABENTAT del despatx d’ofici.
2. INFORME de la Regidora del Districte.
La Regidora informa.
3. RESTA ASSABENTAT de la Mesura de Govern: Pla de xoc de suport al comerç de
proximitat.
4. RESTA ASSABENTAT del Decret de la regidora del Districte de 17 de setembre de
2020, de nomenament dels membres del Jurat dels Premis Sant Andreu, edició 2020.
C. Part decisòria:
Sense temes a tractar.
D. Part d’impuls i control:
1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
Sense temes a tractar.
2. PROPOSICIONS
2.1.

Presentada pel GMD BxCanvi

Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu dignifiqui els entorns de la Torre del
Fang en aquest mandat, i treballi per a l’adequació de l’edifici conegut com a Torre del
Fang i la seva conversió en equipament municipal per al barri.
S’aprova per unanimitat.
2.2.

Presentada pel GMD Cs

1- El Consejo Plenario del Distrito de Sant Andreu acuerda elaborar un Plan de actuación
contra la okupación ilegal de viviendas, con el fin de prevenir, detectar y evitar la
okupación ilegal de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un
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protocolo de actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos
propietarios para conseguir, a la mayor brevedad posible, la recuperación de la
posesión del o los inmuebles okupados
a) Poner en marcha las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la
convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una estrecha
colaboración con las asociaciones de vecinos y entidades del Distrito y los grupos
políticos con representación en el Distrito.
b) Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en el
Distrito de Sant Andreu, incrementando la plantilla de agentes destinados al Distrito,
así como emitir instrucciones a la Guardia Urbana de tolerancia cero con la okupación.
c) Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las
acciones necesarias para recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida sobre
sus bienes inmuebles.
2- Que para la elaboración de este Plan contra la okupación ilegal de viviendas en el
Distrito de Sant Andreu, se dotará, si fuere necesario, una partida económica
procedente del Fondo de Contingencia previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento
de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020.
No s’aprova amb els vots favorables del GMD Cs i GMD BxCanvi, els vots desfavorables
del GMD ERC, GMD PSC i GMD BnComú i l’abstenció del GMD JxCat.
2.3.

Presentada pel GMD JuntsxCat

Que el districte de Sant Andreu insti a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i al
Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona:
1. Estudiar l’accés del refugi antiaeri número 439 ubicat sota la porxada de la Plaça del
Mercadal de Sant Andreu de Palomar per l’entrada pel carrer Vintró per avaluar i estudiar
el seu valor històric, patrimonial i arquitectònic.
2. Fer un estudi exhaustiu del seu estat de conservació.
3. Realitzar actuacions urgents de rehabilitació per evitar el col·lapse del refugi antiaeri
núm. 439, concretament en el tram del carrer del Mercat fins al carrer de l’Arc del Mercat i
a la Plaça de l’Arc del Mercat, en el cas que els estudis així ho determinin.
4. En cas que sigui possible, fer-lo visitable o accessible per l’accés del carrer Vintró o bé
pel carrer del Mercat, segons estigui en millor estat de conservació.
5. Informar als grups municipals i entitats de Sant Andreu de Palomar de l’estat de
conservació del refugi núm. 439 i dels seus dos accessos, com a únic refugi públic de Sant
Andreu de Palomar.
S’aprova per unanimitat.
2.4.

Presentada pel GMD ERC
Que des de Districte de Sant Andreu es despleguin les següents mesures:
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1. El desplegament d’un pla integral de neteja a tots els barris del Districte, que
comporti una revisió de la situació de contenidors, papereres i punts de recollida al
Districte i l’augment dels treballs de neteja i manteniment als barris.
2. El reforç dels serveis de neteja i de manteniment de Parc i jardins, per garantir
l’adequat estat dels parcs, places i espais verds a l’aire lliure del Districte de Sant
Andreu.
3. La presentació, en el termini d’un mes, d’un informe tècnic i valoració política de la
prova pilot de recollida selectiva desenvolupada al barri del Bon Pastor.
S’aprova per unanimitat.
3. PRECS
3.1.

Presentat pel GMD BxCanvi

Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu pugui fer seguiment de que a tots els
centres educatius, públics, concertats i privats, s’implementin les mesures de protecció i
seguretat adequades per tal de garantir la salut dels infants, professors i famílies.
No s’accepta.
3.2.

Presentat pel GMD Cs

Entendiendo el proceso de “renaturalización” que el Ayuntamiento está llevando a cabo en
la Ciudad de Barcelona.
Rogamos al Distrito de Sant Andreu que inste al Instituto de Parques y Jardines a que
revise aquellos casos en los que la vegetación, en especial las hierbas invaden las aceras
del distrito, carriles bici y zonas de paso, así mismo que se lleven a cabo procesos de
control de insectos más a menudo para evitar molestias a los vecinos y se procedan a
hacer podas selectivas de aquellos árboles cuyo crecimiento provoca molestias a vecinos
por invasión de la vivienda.
S’accepta.
3.3.

Presentat pel GMD Cs

Rogamos al Distrito de Sant Andreu que refuercen los servicios de limpieza tanto de
recogida de residuos, como limpieza de las calles y containers de basuras en los barrios
de Trinitat Vella, Bon Pastor y Baró de Viver de forma permanente, ya que dichos barrios
recogen desde hace años el mayor número de quejas recurrentes en los órganos de
participación tanto de vecinos como de asociaciones.
S’accepta.
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3.4.

Presentat pel GMD JuntsxCat

Que el Govern del districte de Sant Andreu i la Regidora d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona col·loquin una estació de control de qualitat de
l’aire que mesuri la contaminació atmosfèrica i un mesurador de la contaminació acústica al
barri de Trinitat Vella.
No s’accepta.
3.5.

Presentat pel GMD JuntsxCat

Que el Govern del Districte de Sant Andreu col·loqui senyals horitzontals i verticals de
limitació de velocitat, seguint les indicacions tècniques als carrers Segarra, Matagalls i
Plaça de Marià Brossa a Sant Andreu de Palomar.
S’accepta.
3.6.

Presentat pel GMD ERC

Que el Districte de Sant Andreu insti l'Ajuntament a buscar instruments jurídics i
administratius per tal de donar resposta a la eficiència del Decret d'Alcaldia de 24 de juliol
del 2020 d’establir mesures especials en matèria de reobertura de les terrasses dels
establiments de restauració, en relació al cobriment de les mateixes dins de les indicacions
de les autoritats sanitàries per a eradicar el Covid-19.
S’accepta.
3.7.

Presentat pel GMD ERC

Que el Districte de Sant Andreu insti al Consorci de Zona Franca a que la gestió dels pisos
excedents d'aquesta promoció de pisos de Casernes de Sant Andreu al Carrer Torres i
Bages, 130-134, sigui pública, tant en els seus criteris com en la seva execució.
No s’accepta.
4. PREGUNTES
4.1.

Presentada pel GMD BxCanvi

Quina previsió hi ha per a incrementar el servei de neteja dels carrers i el servei de Parcs i
Jardins a fi de poder tenir arranjats els espais públics dels barris?
5. SEGUIMENT PROPOSICIONS
5.1.

Presentat pel GMD ERC

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició presentada pel Grup Municipal
d’Esquerra Republicana al Districte de Sant Andreu, aprovada al Consell Plenari del dia 9
de juliol de 2020 en els següents termes:
-

Que des del Districte de Sant Andreu es faci la detecció i l’anàlisi dels espais
comunitaris i iniciatives que des del territori, treballen des de la proximitat, per veure
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quines son les necessitats reals. Crear aquells espais de treball necessaris, a nivell de
territori i districte, per optimitzar a tasca social desenvolupada i desplegar un pla de
treball comunitari conjuntament amb serveis socials que permeti afrontar, de manera
conjunta i coordinada, la crisis de la COVID19. Crear un espai intern trimestral,
consensuat amb els grups municipals, de retorn i seguiment d’aquest treball comunitari i
de l’acompliment dels acords.
S’informa.
6. SEGUIMENT PRECS
6.1 Presentat pel GMD JuntsxCat
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat per part del Govern del Districte de
Sant Andreu a data 3 de desembre de 2019 amb el següent contingut:
“Sol·licitem que s’intervingui a l’exterior de l’Escola Ferran i Clua i Manigua, amb caràcter
d’urgència, netejant els solars amb brutícia, intervenint en el clavegueram i en el sistema de
desallotjament d’aigua per tal que els infants puguin tornar de les vacances de Nadal
gaudint del pati amb total normalitat.”
S’informa.
Barcelona, 14 d’octubre de 2020
Lourdes Hurtado Torralba - DNI
43543766M (AUT)
2020.10.14 13:35:13 +02'00'

Lourdes Hurtado Torralba
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria
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