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ACORDS DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 2019 

 
 
El Ple del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de data 8 
d’octubre de 2019. 
 

1. Presa de possessió de l’Ima. Sra. Montserrat BENEDÍ I ALTÉS com a presidenta del 
Consell del Districte, segons nomenament per Decret de l’Alcaldia de 26 de juliol de 2019. 

 

A. PART INFORMATIVA: 

1. RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 25 de juliol de 
2019, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte, modificat per 
la resolució de data 1 d´octubre de 2019.  

2. RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels grups polítics municipals.  

3. RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus, resolució de la 
regidora del Districte de data 24 de juliol de 2019. 

4. RESTAR ASSABENTAT de les resolució de la regidora del Districte de data 24 de juliol de 
2019, modificada per la resolució de 3 de setembre de 2019 i d´1 d´octubre de 2019, per la 
qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de Districte.  

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 25 de setembre 
de 2019 de la integració en els consells de barri dels consellers/es de Districte designats 
per cadascun dels grups polítics municipals.  

6. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, de 
nomenament de la Sra. Carme TUREGANO LOPEZ com la gerent del Districte, amb 
efectes 16 de juny de 2019 fins al 15 de setembre de 2019. 

7. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 19 de setembre de 2019, de 
nomenament de la Sra. Maria GAS DE CID com la gerent del Districte, amb efectes del dia 
16 de setembre de 2019.  

8. RESTAR ASSABENTAT del Cartipàs Municipal en document únic. 

9. RESTAR ASSABENTAT de l´acord de la Comissió de Govern del Districte de 25 de 
setembre de 2019, pel qual s´aprova la proposta de Preus Públics dels equipaments del 
Districte de Sant Andreu per a 2020, 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. 

10. RESTAR ASSABENTAT de l’informe de la Regidora del Districte. 
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B. PART DECISÒRIA: 

1. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident/a del Consell del Districte de 
Sant Andreu, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes.  

S’aprova per unanimitat. 

2. CONSTITUIR, de conformitat amb allò previst a l’art. 32 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, les comissions consultives de govern de caràcter consultiu i 
designació dels seus membres.  

3. CREAR els Consells Sectorials del Districte de Sant Andreu, del Districte, d’acord amb la 
proposta elevada per la Comissió de Govern i l’article 48 de les Normes Reguladores del 
funcionament dels districtes. 

4. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Especial Urbanístic per a la implantació 
d’instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona, 
prorrogar pel termini d’un mes i mig, el període d’exposició  de l’expedient: 18PL16565. 

S’aprova per unanimitat. 

5. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
habitatges dotacionals i els equipaments a la Carretera de Ribes, 53-65, Trinitat Vella, 
Districte de Sant Andreu. Expedient 19PL16665. 

S’aprova per unanimitat. 

 

C. PART D’IMPULS I CONTROL: 

1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

2. PROPOSICIONS 
 

2.1. Proposició presentada pel GMD BxCanvi 
 
1. Establir una Taula de Treball amb les Entitats de Districte, Associacions de 

Comerciants, Associacions de Veïns, Associacions de Pares i Mares dels centres 
escolars del Districte, amb tots els grups amb representació municipal, comptant amb 
la col·laboració i assessorament de la Guàrdia Urbana i el cos dels Mossos 
d’Esquadra. 
 

2. Fer una diagnosi de les zones amb major incidència de delictes i aquelles en les que 
els delictes contra les persones hi hagin estat presents. També detectar si hi ha 
alguna incidència favorable als delictes en funció dels horaris. 
 

3. Que el Govern Municipal estableixi un pla d’actuació, vistes les aportacions de la 
Taula de Treball i vista la diagnosi establerta prèviament, a fi de poder reconduir la 
situació, reduint els delictes contra els béns i especialment poder treballar per a 
minimitzar al màxim els delictes contra les persones, sempre aplicant els criteris que 
puguin establir els cossos de seguretat, tant Guàrdia Urbana com Mossos d’Esquadra. 
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No s’aprova amb els vots favorables del GMD BxCanvi, GMD Cs, els vots desfavorables 
del GMD ERC, GMD PSC, GMD BnComú i l’abstenció del GMD JxCat. 
 

2.2. Proposició presentada pel GMD Cs 

Que en el marco del Pacto por la Seguridad en Barcelona el Gobierno Municipal 
introduzca en el Plan de Actuación Municipal del Distrito de Sant Andreu las aportaciones 
y medidas siguientes: 

 Proceder a incrementar los efectivos de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana en 
Sant Andreu, de forma inmediata. 

 Incremento de la lucha contra el incivismo. 

 Mayor presencia policial en  los puntos más conflictivos del Distrito 

 Seguimiento y soluciones a las Okupaciones  

 Proceder a realizar un estudio sobre la deficiente iluminación en calles, parques y 
jardines del distrito de Sant Andreu, que propician espacios inseguros tanto para los 
ciudadanos, como, en especial para las mujeres y menores víctimas de abusos de 
carácter sexual. 

No s’aprova amb els vots favorables del GMD Cs, GMD BxCanvi i GMD JxCat i els vots 
desfavorables del GMD ERC, GMD PSC i GMD BnComú. 

2.3. Proposició presentada pel GMD JxCat 

Que el govern del Districte de Sant Andreu insti al govern de l'Ajuntament de Barcelona i a 
la 2a tinència d'alcaldia i d'acord amb ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) i 
la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A., reurbanitzar les zones de l’entorn de les 
vies ferroviàries de l'AVE i adequar i dignificar les tanques que voregen i limiten els 
terrenys de les vies, sobretot en el barris de La Sagrera i Sant Andreu de Palomar. 

No s’aprova amb els vots favorables del GMD JxCat, GMD BxCanvi i GMD Cs i GMD 
ERC i els vots desfavorables del GMD PSC i GMD BnComú. 

2.4. Proposició presentada pel GMD ERC 
 

1. Que es convoqui a la major brevetat possible la comissió d’estudi sobre la pacificació de 
la Meridiana. 
 

2. Que en el marc de la comissió d’estudi sobre la pacificació de la Meridiana es presenti 
un projecte, abans d’acabar l’any 2019, amb calendarització i pressupost, dels seus 
trams entre el Carrer Mallorca i el barri de Vallbona, i que impliqui una disminució 
important del transport privat i un canvi d’usos de la Meridiana que doni preferència a 
les persones davant del vehicles.  
 

3. Que en el marc de la comissió d’estudi sobre la pacificació de la Meridiana es presenti 
un estudi de mesures dissuasives de l’ús del vehicle privat, com l’habilitació de 
pàrquings dissuasius, busos exprés a ciutats i polígons, i altres mesures  per a 
desincentivar l’ús del vehicle privat i el foment de la mobilitat sostenible. 
 

4. Que el Districte de Sant Andreu, i la ciutat de Barcelona,  es comprometi a potenciar el 
sistema públic de rodalies, reclamant a l’Estat, entre d’altres mesures, la licitació, 
calendarització i construcció de l’Estació de Sant Andreu Comtal. 
 

5. El govern del Districte es comprometi amb la bona gestió del transport públic de la 
ciutat. 
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No s’aprova amb els vots favorables del GMD ERC, GMD JxCat, els vots desfavorables 
del GMD PSC i GMD BnComú i l’abstenció del GMD BxCanvi i GMD Cs. 

 
3. DECLARACIONS DEL GRUP 
 
4. PRECS 

 
4.1. Prec presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu impulsi una Taula pel Comerç de 
Proximitat entre el Districte, els comerciants i les associacions de veïns per tal d’avaluar 
els efectes d’aquesta Taula a dia d’avui i proposar mesures i accions concretes que 
permetin recuperar el comerç de proximitat en el bari del Congrés i els Indians. 
 
No s’accepta. 
 

4.2. Prec presentat pel GMD Cs 

En relación a la calle Residencia del barri de Sant Andreu, que se instalen  bolardos  en el 
tramo que va desde calle Gran de Sant Andreu a calle Lanzarote, como los que existen en 
el tramo que da al Paseo de Torras i Bages para poder delimitar el área de viandantes y 
dar mayor seguridad a éstos  frente a los vehículos. 

No s’accepta. 
 

4.3. Prec presentat pel GMD JxCat 

Que el govern del districte de Sant Andreu presenti en el proper plenari ordinari un estudi 
d'avaluació de l'estat de tots els parcs infantils del districte de Sant Andreu i un calendari 
de les reformes dels parcs infantils que estan més malmesos, concretament fer una 
actuació urgent als parcs infantils com per exemple: el Parc infantil de la Plaça de CAN 
PORTABELLA (Sant Andreu de Palomar), del Parc d' ANTONI SANTIBURCIO (Sant 
Andreu de Palomar), Parc infantil de la plaça de la MAINADA (Navas) i Parc de LA 
PEGASO (La Sagrera) i adequar els parcs infantils que ho requereixin per a millorar 
l'accessibilitat i l'ús d'infants amb diversitat funcional. 

No s’accepta. 
 

4.4. Prec presentat pel GMD JxCat 

Que el districte de Sant Andreu disposi de la presència suficient d’agents de la Guàrdia 
Urbana propis del districte al torn de nit i no pas d’una presència compartida amb els 
districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris, com fins ara. 

No s’accepta. 
 

4.5. Prec presentat pel GMD ERC 

Que el Govern de Districte de Sant Andreu creï la Comissió de Seguiment del Projecte de 
Trinitat Nord. 

S’accepta. 

 

 




