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ACORDS DEL CONSELL DE DISTRICTE DE SANT ANDREU SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 4 DE MARÇ DE 2021 

 
 
 
 
El Consell de Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de 4 de març de 2021.  
 
1. Presa de possessió del Sr. Marc Hernàndez Hernàndez com a membre del Consell de 

Districte de Sant Andreu, segons nomenament per Decret de l’Alcaldia de 18 de febrer 
de 2021. 
 

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 3 de desembre de 2020. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
B. Part informativa: 

 
1. RESTA ASSABENTAT de les modificacions de Cartipàs. 

 
2. RESTA ASSABENTAT del despatx d’ofici. 

 
3. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
La Regidora informa. 

 
C. Part decisòria: 

 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs 

d'atzar a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb les determinacions 
de l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d'Actuació 
Urbanística que consta a l'expedient i a efectes de motivaci ó s'incorpora a aquest 
acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l'acord de 
suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de data 17 d'octubre de 2019 
(BOPB de 22 d'octubre de 2019), de conformitat amb l'article 73.2 del Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost (en endavant TRLU) 
pel que fa a l'admissió de comunicats per a l'exercici d'activitats regulades en els ep 
ígrafs següents de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 
concurrència pública (OMAECP): 2.4.1. Jocs d'atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs; 2.4.1.2. 
Bingo; i 2.4.1.3. Casinos de joc; SUSPENDRE, també, l'atorgament de llicències i 
l'admissió de comunicats per a la realització d'obres destinades a la implantació o 
ampliació d'aquestes activitats; DETERMINAR que l' àmbit de suspensió que es 
prorroga és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l'expedient, 
elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'article 73 del TRLUC, tenint en consideració 
que hi ha planejaments en tr àmit o vigents que incideixen en aquesta qüestió; 
DETERMINAR, també, a l'empara de l'article 74.1 del TRLU, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de la publicació al BOPB de 
l'acord de suspensió potestativa prèvia; PRECISAR, de conformitat amb l'article 102.4 
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, que es podran tramitar instruments o atorgar llic 
ències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions 
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del nou planejament que s'aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a 
la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. Expedient 19PL16723. 

 
S’aprova amb el vots favorables de GMD ERC, GMD PSC, GMD BnComú i l’abstenció de 
GMD BxCanvi, GMD Cs i GMD JxCat. 
 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 

establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars 
compartides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb les determinacions de l’informe de  la 
Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística . Expedient  
20PL16819. 

 
S’aprova amb el vots favorables de GMD ERC, GMD PSC, GMD BnComú i els vots 
desfavorables de GMD BxCanvi, GMD Cs i GMD JxCat. 

 
3. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a 

l’ampliació dels equipaments docents situats a la Via de Barcino 90, al districte de Sant 
Andreu; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona ; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat.Expedient 21PL16828. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor el canvi de nom del Parc de la Maquinista pel 

de Parc dels treballadors i les treballadores de la Maquinista.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor col·locar un Faristol de memòria a la plaça de 

les Palmeres. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
D. Part d’impuls i control: 
 
1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
Enguany commemorem el 8 de Març al Districte com a Dia Internacional de les Dones, en 
el marc d’un context excepcional d’emergència sanitària i social, on ha quedat patent 
l’enorme importància de les cures en tots els àmbits, l’esforç que suposen quotidianament 
i la gran invisibilitat que normalment acompanya aquestes tasques.  

 
Aquests darrers mesos hem conprovat com d’essencials són les feines de cura de les 
persones, la varietat de professions que hi ha implicades, des de l’àmbit sanitari fins al 
treball social o el treball domèstic, però sobretot com de feminitzades, poc reconegudes i 
poc remunerades estan aquestes feines. 
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El lema “les dones sostenim del món” és ara més vigent que mai, però també mostra la 
gran injustícia que suposa que es dipositi gairebé tota la responsabilitat de la cura sobre 
les espatlles de les dones. I és que, tot i que el confinament i l’extensió del teletreball ha 
afectat a homes i dones per igual, a l’àmbit privat i familiar s’ha  vist com les tasques 
domèstiques i de cures de les persones continuen depenent majoritàriament de les dones, 
que han incrementat enormement la seva càrrega total de treball, tot provocant un 
deteriorament en les seves condicions de vida, i fins i tot l’abandonament del seu treball 
remunerat. 

 
L’enquesta sobre l’impacte de la Covid-19 que va realitzar el Centre d’Estudis d’Opinió ja 
aporta algunes dades que, a l’espera d’estudis més ampliats, dibuixen el que la pandèmia 
ha suposat en les dones: 

 
Durant el confinament, el 12,8% de dones enquestades ha manifestat sentir -se molt 
angoixades durant el confinament, front un 6,2% d’homes.  

 
En l’apartat de l’enquesta per preguntar sobre les tasques a fer durant el confinament es 
reprodueixen clarament els rols de gènere: 

 

 El 91,4 de les dones fan les tasques de la llar front un 77% dels homes. 

 El 18,1 de les dones donava suport acadèmic als fills i filles i en el cas dels homes 
un 12,3%. 

 
Aquesta diferencia es manifesta en totes les activitats relacionades amb la cura de les 
persones. 
 
Més que mai, hem d’avançar cap a una nova organització social i econòmica que permeti 
cuidar millor, tenir més benestar i construir un futur més just per a totes les persones, 
siguin receptores o proveïdores de cura. Cal continuar apostant de forma decidida per 
polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones 
tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els 
homes. Això implica que, també, és important replantejar els permisos de maternitat i 
paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per 
implantar uns horaris més racionals. 

 
També la crisi social i econòmica incrementada per la pandèmia està afectant a les dones 
de manera específica, en el nombre de dones en situació d’atur i també les dones que 
usuàries dels Serveis Socials, que ha augmentat de manera significativa. Així, 
l’emergència de la covid-19, amb la qual haurem de conviure un temps encara incert, i 
l’escenari que planteja, pot tenir un impacte encara més intens en l’eixamplament de les 
desigualtats de gènere, especialment per a les dones en situació irregular o sense 
contracte formal. 

 
Per altra banda, la pandèmia ha fet que moltes situacions de violències masclistes, 
especialment les que es donen en l’àmbit domèstic o familiar, quedessin invisibilitzades, 
tot i que els serveis d'atenció a dones en situació de violència no s’han aturat en cap 
moment. 

 
Tot plegat les dones hem tornat a ser protagonistes clau per a poder tirar endavant durant 
aquesta crisi sanitària i social sense precedents, com a principals sostenidores de la vida 
però també les principals afectades pels seus efectes. 
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Des de l'Ajuntament de Barcelona i des del Districte de Sant Andreu, seguirem lluitant 
contra les desigualtats de gènere i per garantir unes vides dignes i plenes per a totes les 
dones, i, d’acord amb els articles 65 i72 del Reglament Orgànic Municipal I l’article 34.5 
del Reglament intern d’organització I funcionament del Districte de Sant Andreu, es 
formula la següent: 

 
DECLARA 

 
El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu acorda: 

 
1. Visibilitzar als barris la importància del treball de cura de les persones, el protagonisme 
de les dones en aquests treballs, tant el remunerat com el no remunerat,freqüentment no 
reconegut i invisibilitzat, i treballar per dignificar aquests treballs, tant en condicions 
laborals com en reconeixement social. 

 
2. Donar suport a les persones que cuiden, ja sigui de forma remunerada o en l’àmbit 
familiar; impulsar la transformació a les empreses perquè facilitin la conciliació de les 
famílies, així com les estratègies veïnals i comunitàries que donin suport a la cura i 
assumir-la més col•lectivament. Promoure i impulsar activament un repartiment equitatiu 
del treball de cures entre dones i homes, grans i joves, al sector públic, a l’empresarial, a 
l’associatiu, etc..del nostre Districte. 

 
3. Donar a conèixer el serveis de l’espai municipal Barcelona Cuida al Districte, espai que 
proveeix de suport i recursos a les persones cuidadores. 

 
4. Impulsar l’increment i la millora dels serveis públics de cura de les persones, 
específicament els de gent gran, infancia i persones amb discapacitat. Avançar en les 
propostes d’àmbit municipal que suposin potenciar la coresponsabilitat de les cures, per 
tal d’evitar la doble jornada feminitzada. 

 
5. Vetllar per l’acompliment d’unes condicions de treball dignes de les persones que 
treballen als diferents serveis de cura municipals i privats del Districte, com ara 
treballadores del SAD, de residències de gent gran, treballadores de la llar, serveis de 
canguratge, etc… 

 
6. Continuar treballant per a l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció 
de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de 
decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin 
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, conjuntament amb tots els agents  
empresarials, cívics i socials del Districte per tal d’acabar amb les desigualtats de gènere a 
nivell laboral i social, sent aquest un dels objectius transversals del Districte. 

 
7. Fer seguiment periòdic, en el marc del Consell de Dones del districte de Sant Andreu, 
les propostes que el Grup de Treball Impacte de Gènere en context Covid19 va elaborar 
pel Pacte per Barcelona. 

 
8.Fer difusió i garantir l’accès de totes les veïnes als serveis públics d'assessorament i 
atenció a les dones, especialment els oferts pels PIADs. 

 
9. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les 
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci, com per exemple les festes majors dels 
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barris. 
 
10. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la 
Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que 
l’any 2025 els horaris s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i  
saludables. 

 
11. Impulsar més accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, continuar 
implementant polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran 
mesura, afecten a dones grans que viuen soles. 

 
12. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les entitats i associacions 
feministes del Districte i pel conjunt del Moviment Feminista, sempre que compleixin amb 
totes les mesures de seguretat. 

 
13. Donar suport a la feina que realitzen cada dia les entitats del Districte, especialment 
les entitats de dones, que treballen per l'assoliment de la igualtat entre dones i  homes. 

 
14. Continuar treballant de manera transversal per a que la perspectiva de gènere hi 
estigui present en la formulació i posada en marxa de les diferents polítiques, accions i 
programes municipals al Districte. 

 
15. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del 
districte, així com al Consell de Dones del districte de Sant Andreu i al Consell Municipal 
de Dones de Barcelona. 

 
2. PROPOSICIONS 
 
2.1. Presentada pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu realitzi una  campanya de promoció 
del civisme en positiu a fí de mantenir a la ciutadania en guàrdia, fent pedagogia i 
sensibilitzant sobre els riscos de la pandèmia per a garantir la seguretat sanitària. 
 
S’aprova amb els vots favorables de GMD BxCanvi, GMD Cs, GMD ERC, GMD PSC, 
GMD BnComú i el vot desfavorable de GMD JxCat. 
 
2.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Que el Distrito de Sant Andreu proceda a la creación de un calendario y  protocolo para la 
vacunación contra el covid de los trabajadores del     Ayuntamiento, que por sus tareas tengan 
un contacto diario con usuarios y por tanto tengan un mayor riesgo de contagio al igual 
que a los trabajadores de empresas contratadas como pueden ser trabajadores de centros 
cívicos para poder proteger la salud laboral y los derechos de los mismos. 
 
No s’aprova amb els vots favorables de GMD Cs i GMD BxCanvi i els vots desfavorables 
de GMD JxCat, GMD ERC, GMD PSC, GMD BnComú. 
 
2.3. Presentada pel GMD Junts 

 
Que s’ampliï el nombre de places d’aparcament en calçada i subterrànies per a motos i 
ciclomotors al Districte de Sant Andreu per tal d’afavorir el compliment de la normativa i 
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alhora facilitar els desplaçaments dels barcelonins i barcelonines. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
2.4. Presentada pel GMD ERC 

 
Que des del Districte de Sant Andreu, juntament amb l’ Àrea de Memòria Democràtica, 
l’institut de Paisatge Urbà i el Servei d’Arqueologia de la Ciutat de Barcelona, es creï a la 
confluència dels carrers Gran de La Sagrera, Garcilaso i Ciutat d’Elx un espai 
memorialista i històric que expliqui la estreta vinculació de l’aigua amb el barri de La 
Sagrera. 
 
Que aquesta actuació inclogui la senyalització, dignificació i instal·lació de faristols i/o 
elements explicatius, de contextualització i posada en valor de la importància del patrimoni 
històric de l’aigua amb el barri de La Sagrera. 
 
Que aquesta actuació inclogui, com a mínim, l’espai del Pilar de l’Aigua, la Font de Can 
Gaig i el Rec Comtal al seu pas per aquesta confluència de carrers citats.  
 
Que s’elevi proposta a la Taula de memòria històrica del Districte de Sant Andreu pel seu 
treball i debat amb les entitats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
3. PRECS 

 
3.1. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que el govern del Districte de Sant Andreu tingui a bé subsanar i reparar les deficiències, 
goteres i filtracions que incideixen directament al damunt de l’escenari del SAT teatre, per 
tal de poder mantenir la      seguretat i qualitat necessàries en el desenvolupament de les 
activitats. 
 
S’accepta. 
 
3.2. Presentat pel GMD Cs 

 
Que con el objetivo de recuperar abonados , desde el distrito se impulse, coordine y 
difunda una campaña de promoción de los equipamientos deportivos del distrito de Sant 
Andreu, resaltando la seguridad sanitaria que han demostrado para los usuarios durante la 
crisis del Covid-19, su buena gestión y los beneficios que representan para la salud. 
 
No s’accepta. 
 
3.3. Presentat pel GMD Junts 

 
Que s’ampliï l’horari de totes les zones DUM del carrer Gran de Sant Andreu, per tal de que 
tot el teixit comercial tingui les mateixes oportunitats de gestió de recepció de mercaderies. 
 
No s’accepta. 
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3.4. Presentat pel GMD ERC 
 
Instem al Districte de Sant Andreu a que dugui a terme una actuació immediata i urgent de  
desratització i d'exterminació de paneroles al barri del Congrés i els Indians, posant 
especial atenció en els parterres i zones verdes, tant com una actuació de neteja intensiva 
en els llocs determinats en el qual proliferen les rates i les paneroles. 
 
No s’accepta. 

 
4. PREGUNTES 

 
4.1. Presentada pel GMD BxCanvi 

 
Quina previsió hi ha en aquest mandat per part de l’Ajuntament de Barcelona per a comprar 
edificis per a la seva rehabilitació en el Districte de Sant Andreu i poder, d’aquesta manera, 
ampliar el parc de vivenda pública, com s’ha realitzat en d’altres Dist rictes de la ciutat i, 
recentment, en el Districte d’Horta-Guinardó. 
 
S’informa. 
 
4.2. Presentada pel GMD Cs 

 
En relación a la adquisición de bajos comerciales por parte del Ayuntamiento en el Distrito 
de Sant Andreu, que se nos informe de cuantas operaciones se han llevado a cabo desde 
2019 hasta la actualidad y se nos expliquen los planes de posibles futuras compras en el 
distrito. 
 
S’informa. 
 
4.3. Presentada pel GMD Junts 

 
El govern del Districte de Sant Andreu té previst revertir el canvi de sentit del  c/Gran de 
Sant Andreu? 
 
S’informa. 
 
4.4. Presentada pel GMD ERC 

 
Quines mesures i actuacions esta prenent Districte de Sant Andreu per reduir i  millorar el 
volum de transit al poble de Sant Andreu mentre no s’implementa  l’estudi de mobilitat 
encarregat per Districte i es produeix el trasllat definitiu del Mercat Municipal de Sant 
Andreu? 
 
S’informa. 
 
5. SEGUIMENT PREC 

 
5.1. Presentat pel GMD ERC 

 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec, anteriorment citat, presentat pel Grup  Municipal 
d’Esquerra Republicana al Districte de Sant Andreu i aprovat al Consell Plenari del dia 7 de 
maig de 2020 en els següents termes: 
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“Preguem que s’identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de 
comerciants, els establiments comercials del Districte que veuen amenaçada la seva  
supervivència per la crisi de la COVID-19, que medïin entre propietaris i llogaters per 
assegurar la continuïtat de l’activitat comercial i que dotin els eixos comercials dels 
recursos suficients, i garanteixin una interpretació de l’aplicació de la normativa 
municipal per facilitar una correcta visibilitat tant a la via pública com a internet dels 
comerços associats i de l’existència mateixa dels eixos”. 
 
S’informa. 
 
Barcelona, 9 de març de 2021 
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
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