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ACORDS DEL CONSELL DE DISTRICTE DE SANT ANDREU SESSIÓ ORDINÀRIA DE 

9 DE JULIOL DE 2020 

 

 

 

El Ple del Consell de Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de 7 de juliol de 2020. 
 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 7 de maig 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: Declaració emergència climàtica. 

 
4. RESTA ASSABENTAT del Pla d’obertura dels equipaments del Districte. 

 
C. Part decisòria: 
 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT  del Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 

l’equipament docent situat al Passeig Mollerussa, 71-77, al Districte de Sant Andreu de 
Barcelona, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 
Expedient 20PL16767. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
2. PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació les Bases generals dels 

Premis Sant Andreu, edició 2020. 

 
S’aprova amb el vot favorable de GMD BxCanvi, GMD Cs, GMD JuntsxCat, GMD PSC, 
GMD BComú i el vot desfavorable de GMD ERC. 

 
3. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de denominació dels jardins “Anna 

Domènech Campoy” a l’espai situat entre l’Escola Can Fabra i el Centre d’Interpretació 
dels Tres Tombs (Can Fontanet), dins el Recinte Fabra i Coats, confrontant amb els 
carrers Segre i Parellada. 

 
S’aprova per unanimitat. 
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4. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de denominació del carrer “Teresa 
Boronat i Fabra” al carrer situat en la cantonada amb el Passeig Torres i Bages i davant 
del carrer Víctor Colomer, a les Casernes. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5. PROPOSAR al Consorci de Biblioteques la proposta de denominació de la “Sala Antoni 

Arissa” a la Sala d’Exposicions de la Biblioteca Can Fabra-Ignasi Iglesias. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
6. APROVAR inicialment el canvi de nom del Consell de Cooperació pel de Consell de 

Justícia Global i Cooperació Internacional. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
D. Part d’impuls i control: 
 
1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
1.1 Declaració Institucional relativa a COVID-19 

 
Que la situació viscuda a casa nostra en la crisi sociosanitària de la pandèmia de la 
COVID19 pel que fa a les residències de persones grans, ha estat la mostra que el model 
residencial per a persones grans dependents és un servei que necessita una revisió a fons, 
que no respon al mínims exigibles en la nostra societat i, especialment, davant crisis 
sanitàries com la viscuda. 
 
La crisi sanitària ha fet evident algunes de les principals mancances del model residencial tal 
i com les diverses entitats i organitzacions porten anys denunciant: el model actual de 
residències per a persones grans és un model que molt sovint no posa les necessitats de les 
persones al centre de les actuacions.. 
 
Malgrat no ser la seva competència, davant l’extraordinària situació viscuda, l’Ajuntament de 
Barcelona ha vist obligat a col·laborar de forma decidida en les residències tant públiques 
com privades, en el moment de la crisi sanitària de la COVID19, ja que els residents de les 
aproximadament 300 Residències són veïns i veïnes de la Ciutat. 
 
Durant la pandèmia l’Ajuntament de Barcelona ha participat, conjuntament amb els 
Departaments TASF i Salut, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Consorci 
Sanitari de Barcelona, en la intervenció a les residències de la ciutat per fer front a la crisi 
sanitària amb la realització de PCR als usuaris i usuàries, desinfecció de residències i plans 
de contingència. 
 
La necessitat d’un nou model és encara més punyent si pensem en els efectes del procés 
d’envelliment que estem vivint i viurem. Aquest procés d’envelliment comportarà un augment 
de la població envellida i que comporta ja un augment de les necessitats –que anirà creixent 
de forma exponencial– a les que donar resposta i que l’actual model no pot fer. 
 
Es per això que expressem la necessitat de repensar com acompanyem les persones de la 
ciutat en el seu procés vital de fer-se grans, un element que requereix repensar el model 
assistencial de la ciutat per tal que aquest es centri tant en les necessitats de les persones 
cuidades com en les cuidadores. S’han de trobar formes de coordinació interinstitucional que 
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ens permetin pensar en ciutat i societats a on envellir dignament. Tanmateix aquest treball 
ens ha de permetre anar cap a un model assistencial basat en el control públic compartit. 
 
Per aquests motius, d'acord amb l'article 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i l'acord 
de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de Portaveus 
de 4 de setembre de 2015, relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del Reglament 
Orgànic Municipal reguladors de les declaracions institucionals, el Consell Municipal,  
 
DECLARA:  
 
Primer.- Sumar-nos des del districte de Sant Andreu al recordatori de les persones que han 
perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de persones 
grans del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a  les persones 
que encara resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la  tasca realitzada per 
totes les persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: Serveis essencials de 
l’Ajuntament, personal sanitari, personal de les residències i totes les persones que, en 
compliment del R.D. 463/2020 va anar a treballar amb coratge i valentia en els moments 
més complicats: transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de supermercat, dependents 
de comerç alimentari, etc. 
 
Segon.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de 
possibles períodes de rebrot del Coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, que 
permeti espais de cogestió, codecisió, col·laboració. 
 
Tercer.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el 
model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de 
Catalunya a través dels departaments de TASF i Salut, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti un control públic compartit de la 
qualitat assistencial i de cures. 
 
Quart.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les 
necessitats personals d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones grans i 
la incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en les que 
estan situades. 
 
1.2 Declaració Institucional relativa al 28J, Dia de l’Orgull i l’alliberament LGTBI 
 
El 28 de Juny es recorden a tot el món les revoltes de Stonewall que es van produir l'any 
1969 a Nova York, considerades com l'inici de la lluita moderna contra la discriminació per 
raó d'orientació sexual i identitat de gènere. Enguany fa 50 anys de la Ley de Peligrosidad 
social del Franquisme que va convertir l’homosexualitat en delicte i va intensificar la 
repressió contra la diversitat sexual i les persones LGTBI, però també va ser aquell mateix 
any que Francesc Francino i Armand de Fluvià van crear clandestinament a Barcelona el 
Moviment Espanyol d'Alliberament Homosexual (MELH), el primer col·lectiu de reivindicació 
LGTBI de l’Estat. Al 1977, Barcelona també va ser l’escenari de la primera manifestació 
LGTBI de l’estat a les Rambles, organitzada pel  Front d’Alliberament Gai de Catalunya, 
generant un històric  precedent. També aquest any celebrem el 15è aniversari de la llei del 
matrimoni igualitari, que  va permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe. 
 
En aquest anys hem avançat molt en reconeixement i exercici de drets i llibertats de les  
persones LGTBI, gràcies a uns col·lectius valents i vius, que han treballat als carrers I a les 
institucions per poder assegurar un futur més just i igualitari per a les noves generacions, 
però encara tenim molts reptes per davant. En l’actualitat i durant els darrers anys, ens 
trobem amb una extrema dreta creixent arreu d’Europa, normalitzant i fomentant els 
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discursos d’odi, incloent-hi la LGTBIfòbia, creant zones lliures de LGTBI a Polònia o 
invisibilitzant les persones LGTBI+ en les mesures de protecció davant la crisi sanitària a 
Hongria. 
 
A Catalunya disposem d’una llei que va ser pionera i que pretén garantir la no-discriminació 
del col·lectiu, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Però no s’ha 
garantit la seva eficàcia, de les 561 incidències registrades per l’Observatori contra 
l’Homofòbia en els darrers 6 anys, només s’han posat 7 sancions, deixant aquesta llei sense 
efecte real sobre les persones. Tampoc s’han vist reduïdes les incidències registrades per 
l’OCH a Catalunya, que han crescut un 41% al 2019 respecte l’any anterior. 
 
A Barcelona, segons l’Informe 2019 de l’Observatori contra les Discriminacions, la segona 
causa, igual que durant el 2018, és l’LGTBI-fòbia, que suposa un 26% del total. Destaca 
també que el 2019 es van duplicar les discriminacions contra el col·lectiu LGTBI. 
 
La transfòbia també ha crescut ràpidament en moltes esferes diferents, qüestionant el dret 
de les persones trans a sentir-se, expressar-se i/o identificar-se lliure i autonòmament. Cal 
recordar també que les persones trans pateixen un grau encara més alt de discriminació, 
especialment en l’àmbit laboral i que que cal avançar per garantir els drets i llibertats del 
col·lectiu, garantint l’autodeterminació de gènere sense patologització. 
 
Per acabar, no podem obviar que el col·lectiu de persones LGTBI és un dels que més ha  
patit  les conseqüències de la pandèmia del COVID. Tal i com va expressar el consell LGTBI 
de la ciutat en la seva declaració pel 17 de maig: “El context de pandèmia ha fet visibles i 
agreujat les situacions de vulnerabilitat que els col·lectius LGTBI ja patien i que cal entendre 
i abordar de manera urgent i des d’una mirada interseccional. I reivindicar que, ara més que 
mai, no es pot donar un pas enrere en la lluita dels drets de les persones LGTBI i en contra 
de l’lgtbi-fòbia”. 
 
Barcelona és sens dubte una ciutat pionera en la defensa de la diversitat sexual i de gènere, 
ciutat LGTBI, orgullosament diversa, on hi conviuen moltes formes de ser i estimar i a on 
celebrem tot el que hem avançat, tot continuant fent polítiques socials i guanyant drets. 
Perquè lluitem contra la discriminació en totes les seves formes, enguany celebrem el Dia de 
l’Orgull i l’alliberament LGTBI per recordar que els drets i les llibertats de les persones 
LGTBI s’han de reconèixer i respectar els 365 dies de l’any. 
 
El districte de Sant Andreu davant la necessitat de reivindicar els drets de les persones gais, 
lesbianes, intersexuals, transgèneres I queers, 
 
DECLARA 

1. El compromís per treballar sense descans per a aconseguir la igualtat real i efectiva 

de les persones LGTBI i la no discriminació per orientació sexual o identitat de 

gènere, en col·laboració amb les entitats i teixit associatiu i social del Districte i de la 

ciutat. 

2. Incloure la perspectiva LGTBI en totes les seves polítiques de manera transversal. 

3. Rebutjar contundenment qualsevol forma de violència LGTBI-fòbica i el compromís 

de dur a terme accions per conscienciar i eradicar les agressions masclistes i LGTBI-

fòbiques a l’espai públic. 

4. Plantar cara al feixisme I els discursos d’odi, que normalitzen i fomenten la 

LGTBIfòbia i qualsevol altra discriminació, i que pretenen amenaçar els drets 

col·lectius conquerits durant dècades de lluita. 
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5. Instar al govern de la Generalitat a desplegar de manera efectiva la Llei 11/2014, 

incloent també  el règim sancionador, a fi de garantir el seu objectiu principal, la 

protecció real de les persones LGTBI en tots els àmbits. 

6. Instar al govern de l’Estat a actualitzar i desenvolupar la llei Trans que garanteixi la 

despatologització efectiva de les persones trans i intersexuals, i que asseguri 

l'autodeterminació de gènere, dins el marc de la seguretat jurídica. 

7. Treballar per mantenir el caràcter reivindicatiu del 28J, així com rebutjar la 

visibilització estereotipada i poc diversa de les persones LGTBI. 

8. Donar suport a la Xarxa d’Escoles i Instituts per la igualtat i la no-discriminació al 

Districte de Sant Andreu, així com a d’altres iniciatives que treballin per acabar amb 

les desigualtats i discriminacions per orientació sexual, identitat o expressió de 

gènere. 

9. Seguir impulsant I potenciant la Taula LGTBI del Districte creada el 2017 per a 

treballar conjuntament amb els equipaments i el teixit associatiu I veïnal del Districte 

actuacions per visibilitzar les problemàtiques i les activitats de les persones LGTBI 

del territori. 

 
2. PROPOSICIONS 
 
2.1. Presentada pel GMD BxCanvi 

 
Que en totes aquelles activitats en espais públics que requereixin de la implementació de 
generadors d’energia elèctrica, com per exemple puguin ser les fires d’atraccions per a 
infants, aquests generadors obtinguin tots l’energia a partir del subministrament elèctric 
connectat directament a la xarxa ja existent, com per exemple així s’ha fet en la fira ubicada 
el darrer mes de febrer a la plaça del Congrés Eucarístic. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.2. Presentada pel GMD Cs 

 
En relación con la biblioteca Marina Clotet, del barrio de la Sagrera, rogamos al gobierno del 
Distrito de Sant Andreu acordar una partida presupuestaria en esta legislatura para reformar 
dicha biblioteca por sus fallos estructurales que dificultan seriamente la actividad diaria de 
los usuarios como puede ser la deficiente iluminación en la planta superior o la falta de 
protección contra el sol que padece la instalación y en especial la zona para niños y niñas 
etc… 
 
Que dicha reforma sea consultada con la dirección de la biblioteca. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 

 
Que el districte de Sant Andreu insti a l'Ajuntament de Barcelona a: 
 
1.Realitzar una campanya perquè els comerços de barri i de proximitat no associats del 
districte de Sant Andreu s'associïn a eixos i associacions de comerciants. 
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2.Agilitzar i avançar al màxim el pagament de les subvencions dirigides a eixos i 
associacions de comerciants, tal i com ha fet el Departament d'Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3.Posar en marxa la prova pilot de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) al carrer 
Gran de Sant Andreu, com a eina de gestió coresponsable de l’espai públic i del teixit 
comercial entre l’Ajuntament i l’Eix Comercial. 
 
4.Reclamar una major celeritat a l'Ajuntament de Barcelona en la tramitació de les 
sol·licituds d’ampliació de l'espai de les terrasses de bars i restaurants del districte de Sant 
Andreu. 
 
5.Assegurar que tots aquells eixos i associacions de comerciants que no puguin assumir el 
cost de la il·luminació dels seus carrers per la propera campanya de Nadal rebin l’ajuda a la 
qual es va comprometre la regidora Montserrat Ballarín a la Comissió d’Economia i Hisenda 
del passat 11 de juny de 2020, ja sigui via increment de la subvenció municipal o via 
sponsors. 
 
6.Posar en marxa de forma immediata un Pla de Dinamització del comerç de proximitat de 
Congrés-Indians, tal com es va aprovar a la Comissió d’Economia i Hisenda del 20 de 
novembre de 2019. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.4. Presentada pel GMD ERC 

 
Que des del Districte de Sant Andreu es faci la detecció i l’anàlisi dels espais comunitaris i 
iniciatives que des dels territori, treballen des de la proximitat, per veure quines son les 
necessitats reals. Crear aquells espais de treball necessaris, a nivell de territori i districte, 
per optimitzar la tasca social desenvolupada i desplegar un pla de treball comunitari 
conjuntament amb serveis socials que permeti afrontar, de manera conjunta i coordinada, la 
crisi 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’aprova per unanimitat. 

 
3. PRECS 

 
3.1. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu incrementi la subvenció per a la 
contractació de l’il·luminació dels carrers del nostre Districte amb motiu del període 
comercial de Nadal, fins a un 75% del cost total, amb l’objectiu de dinamitzar els espais 
comercials i donar un suport importantíssim per al sector del petit comerç. 
 
S’accepta. 
 
3.2. Presentat pel GMD Cs 

 
Rogamos al Distrito de Sant Andreu que dignifiquen el espacio de la Olivera de la plaça 
Trinitat, esquina carrer de Galícia, con un vallado y una iluminación propia, por representar 
de la mano de mujeres y vecinos del barrio un espacio del rechazo contra la Violencia 
Machista y un homenaje a todas las mujeres que pierden la vida cada año por dicha 
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violencia y que así sirva como recordatorio permanente de la lucha de nuestra sociedad 
contra esta lacra. 
 
S’accepta. 
 
3.3. Presentat pel GMD Cs 

 
Que el distrito de Sant Andreu inste al Instituto de parques y jardines a que hagan un plan 
de renovación del arbolado de la plaza Kobe y que sea ejecutado lo antes posible. 
 
No s’accepta. 
 
3.4. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el Govern del districte de Sant Andreu presenti en el termini màxim d'un mes un informe 
als grups municipals que inclogui la següent informació, a banda de la que el govern 
decideixi afegir com per exemple: el número de targetes de les beques menjador que 
estaven adjudicades al districte de Sant Andreu, quantes s’han repartit i en el cas de les que 
no s’han pogut repartir, els motius, el nombre de persones ateses al centre de serveis 
socials de guàrdia i ara els diferents centres que ja estan donant servei presencial, amb 
distinció de quines visites eren primera acollida de persones que mai havien estat ateses 
pels serveis socials, quants ajuts d’emergència s’han atorgat, quins serveis s’han ofert al 
districte, en col·laboració amb el tercer sector social i les xarxes de suport veïnal, inclosos 
àpats diaris en diferents dispositius- menjadors socials, equipaments per a persones sense 
llar, centres de distribució d’aliments, dispositius extraordinaris- i distribució a domicili, quins 
ajuts extraordinaris s’han donat des de l’Ajuntament a les diferents entitats i xarxes que han 
estat donant servei i quin ha estat el mecanisme de coordinació i la freqüència i quines 
derivacions s’han fet des dels serveis socials a les xarxes veïnals. 
 
S’accepta. 
 
3.5. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el govern del districte de Sant Andreu faciliti un local amb més espai a l’entitat 
Associació Gitana del Bon Pastor, sigui ampliant el local contigu que actualment utilitza el 
Pla de Barris o els hi facilitin un local més gran dins del barri del Bon Pastor. 
 
No s’accepta. 
 
3.6. Presentat pel GMD ERC 

 
Prego que el districte de Sant Andreu es responsabilitzi i vetlli per la retirada de l’estació 
elèctrica en desús, a l’alçada del carrer Sant Adrià 194, i a condicioni la zona afectada en el 
mínim temps possible, donat que ja fa nou mesos que es dona aquesta situació. 
 
No s’accepta. 
 
4. PREGUNTES 

 
4.1. Presentada pel GMD BxCanvi 

 
Quina previsió hi ha, en el supòsit que aquesta existeixi, de planificar nous aparcaments 
municipals en el subsòl per tal de poder afavorir la devolució dels carrers als vianants, la 
pacificació dels mateixos i donar cobertura a la necessitat existent d’aparcament? 
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4.2  Presentada pel GMD ERC 
 

Quina previsió té el govern del districte per arreglar el terra de les barbacoes ubicades al 
parc de la Trinitat Vella? 

5. SEGUIMENT PROPOSICIONS 

5.1 Presentat pel GMD JuntsxCat 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició d'acord aprovada per unanimitat dels 
Grups Municipals al Consell Plenari del Districte de Sant Andreu a data 7 de maig de 2020 
amb el següent contingut: 
 
a.Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una plataforma online 
per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços i eixos del districte, que 
agrupi totes les iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal de 
referència del comerç de proximitat al districte. 
 
b.Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços que ho 
vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda online. 
 
c.Destinar recursos a eines de marquèting online per tal de donar a conèixer als veïns i 
veïnes del Districte que poden seguir comprant a domicili als comerços del seu barri. 
 
d.Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la compra 
d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells establiments que 
tindran atenció al públic un cop puguin obrir. 
 
 
Barcelona, 13 de juliol de 2020 
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria 
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