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Direcció de Serveis Generals – Districte de Sant Andreu 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

 

Pl. Orfila, 1 2a planta 

08030 Barcelona 
 

 

ACTA NUM 3 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

Identificació de la sessió 

Núm.:         3 
Data:          dimarts, 22 de setembre de 2020 
Caràcter:    Sessió ordinària 
Horari:        De les 17:15 hores a les 18:10 hores 
Lloc:           Sala “Andreu Cortinas” del Districte Municipal de Sant Andreu 
 
 
COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I DRETS SOCIALS 

Presidenta:    

Ruth Ana Gabriel Zarco (GMDBnComú) 

Consellers/es assistents: 
 
Sra. Carme Coll Truyol (GMDBnComú) 
Sr. Marta Villanueva Cendan (GMDPSC)  
Sra. Júlia Mayor Capdevila (GMDERC) 
Sra. Anna Satorra (GMD JxCat) 
Sr. Marcos Rodríguez Hernández (GMDCs)  
Sra. Anna Garcia Escrig (GMDBxCanvi) 
 
Secretari de la sessió  
 
Óscar Cruz Vega, lletrat del Districte 
 

Ordre del dia 

 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
B)  Part informativa: 

 
1. DONAR COMPTE de l’inici del curs escolar.  

 
2. DONAR COMPTE de les activitats d’estiu al Districte.  

 

3. DONAR COMPTE de la Mesura de Govern sobre comerç.  
 

4. DONAR COMPTE 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.  

 
5. DONAR COMPTE sobre els tests PCR realitzats a Trinitat Vella. 
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C) Part decisòria: 

 
No hi ha assumptes a tractar 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

Essent les 17:15 hores del dia consignat i presents els consellers i conselleres que es 
relacionen, constatada l’existència de quòrum legal, sota la presidència de la 
presidenta, es declarada constituïda la Comissió Consultiva de Govern de Serveis a 
les Persones i Drets Socials. Tot seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

La Presidenta inicia la sessió consultant als membres assistents si hi ha cap comentari 
sobre l’acta de la darrera sessió. Al no haver cap esmena, s’aprova l’acta. 

 

A) Part informativa 
 
1. DONAR COMPTE de l’inici del curs escolar. 

La Presidenta atorga la paraula al senyor Lucas Martínez, Director de la Direcció de 

Serveis a les Persones i Territori.  

El senyor Martínez comenta que actualment hi ha uns 17.493 alumnes en edat escolar 

obligatòria, des de p3 a 4t de la ESO, en un total de 42 centres educatius públics i 19 

de concertats, al Districte de Sant Andreu.  

Com a novetat, la posada en marxa del nou institut Escola Vapor del Fil, i destacar que 

s’inauguren amb aquest inici de curs la implementació del programa “protegim les 

escoles” a l’illa educativa Acàcies i a l’escola Estel.  

Afegeix, que s’ha creat l’Oficina Municipal per a la coordinació dels espais que 

gestiona l’operatiu i els usos prioritaris d’espai públic i d’equipaments per als centres 

educatius que ho hagin sol·licitat. També es crea l’Oficina EduCovid Barcelona, 

encarregada per vetllar per la implantació de les mesures de prevenció, les proves a 

l’alumnat i professorat, i seguiment i valoració de la comunicat educativa. Aquesta 

oficina és creada pel Consorci d’Educació de Barcelona, el Consorci Sanitari de 

Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.  

També enumera els centres que han demanat espais interiors i exteriors per tal 

d’assegurar el desdoblament de grups escolars. Es tracta de 15 escoles públiques i 3 

centres concertats. Tots el centres han rebut material de prevenció del covid: 

mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i termòmetres, a més de reforçar el servei de 

neteja als centres. 
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Per últim, el protocol de gestió d’aquesta situació als centres escolars comporta 

realitzar proves en aquests centres quan s’hagi detectat un positiu, cada centre 

disposa d’un referent específic de COVID, i la integració dels serveis de prevenció de 

riscos laborals en la identificació i rastrejament de contactes. 

Finalitzada la seva intervenció s’obre un torn de preguntes, iniciant el torn la senyora 

Anna García Escrig, del GMD BxCanvi. Pregunta quina és la relació d’escoles que 

s’han acollit a la sol·licitud d’espais. El senyor Martínez contesta que passarà una 

relació detallada. També pregunta la senyora García Escrig que com es gestiona un 

“grup estable”. El senyor Martínez explica que es tracta d’un grup acompanyat per un 

mestre, que aquest grup es troba en un espai senyalitzant, hi ha una neteja abans i 

després, un protocol, etc.  

També intervé la senyora Anna Satorra, del GMD JxCat, preguntant si els 

equipaments municipals que són cedits a les escoles, ja no realitzaran activitats. El 

senyor Martínez li respon que s’ha de compatibilitzar les dues activitats, però que 

també s’ha de garantir poder realitzar activitat d’educació obligatòria.  

Per últim, el senyor Marcos Rodríguez, del GMD Ciutadans, pregunta sobre quina serà 

la resposta en cas de confinament. Se li respon que davant qualsevol sospita de 

contagi, es donarà la resposta sanitària més adequada.  

 

2. DONAR COMPTE de les activitats d’estiu al Districte.  

Pren la paraula el senyor Lucas Martínez, Director de Serveis a les Persones i 

Territori, per tal d’explicar quines han sigut les activitats realitzades aquest estiu al 

districte. 

Durant el mes d’agost, s’ha obert el Centre Cívic de Baró de Viver, amb un total de 44 

activitats durant les 4 setmanes del mes, i un total de 375 usuaris. Les activitats 

realitzades han sigut de conta contes, tallers, activitats infantils de petit format, etc. 

Les biblioteques que han obert al juliol i agost han sigut les de Can Fabra, Trinitat Vella 

i Bon Pastor.  

Entre d’altres activitat, s’han realitzat activitats com són els casals d’estiu, bressols 

d’estiu, precampus Olímpia, Campus Olímpia, casals esportius, campaments i 

colònies. A més, també s’ha realitzat l’activitat de grades obertes, amb un format 

específic de tres sessions de cinema, havent d’anul·lar la tercera pel mal temps. En 

cada sessió hi van assistir aproximadament 140 persones. 

Finalitzada la intervenció s’obre el torn de paraules, però al no haver cap qüestió, es 

passa al següent punt de l’ordre del dia. 

 

3. DONAR COMPTE de la Mesura de Govern sobre comerç.  

En aquesta ocasió pren la paraula el senyor Gerard Sentís, conseller tècnic del 

districte. Explica que aquesta mesura neix amb l’esperit d’impulsar i consolidar el teixit 
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comercial i econòmic de Sant Andreu després d’uns mesos complicats per la crisi 

sanitària. L’objectiu principal és activar mesures i accions per ajudar a mantenir 

l’activitat i sostenibilitat econòmica i ocupacional del teixit comercial, a través d’accions 

de formació, assessorament o comunicació, entre d’altres.  

La mesura gira al voltant de 4 grans línies estratègiques, 8 objectius generals i 21 

àmbits d’actuació. Aquestes línies són: la resiliència del comerç de proximitat en 

moments de crisi, la fidelització cap el comerç de proximitat, la competitivitat, innovació 

i digitalització, i l’associacionisme comercial com a element clau.  

Una vegada finalitzada la seva intervenció, la Sra. Anna Satorra agraeix la disposició 

de presentar el document i posa en valor als/les treballadors/es i dinamitzadors/es.  

 

4. DONAR COMPTE 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.  

La Presidenta dona compte a la comissió dels membres del jurat dels Premis Sant 

Andreu 2020. La comissió es dona per assabentada.  

 

5. DONAR COMPTE sobre els tests PCR realitzats a Trinitat Vella. 

El senyor Lucas Martínez explica que el cap de setmana del 19 i 20 de setembre s’han 

realitzat test PCR a la Trinitat Vella. Aquest s’han realitzat en dos punts diferents: el 

Centre Cívic Trinitat Vella i en la seu de la Fundació Trinijove, també al barri. Amb 

resultat resultat provisional, s’han realitzat un total de 1.735 proves, pendent encara 

dels resultats definitius que es difondran de forma oficial.  

Per a la realització d’aquestes proves, ha sigut necessari informadors, auxiliars, 

traductors, serveis de neteja especial i cos sanitari.  

Finalitzada l’exposició, es dona la paraula a la senyora Carme Coll, del GMD BComú, 

que agreix l’esforç fet per la Direcció de Serveis a les Persones del districte, així com 

del personal del Centre Cívic de Trinitat Vella. També posa en valor que s’ha realitzat 

un treball molt interessant amb les entitats del barri.  

També pregunta la senyora Anna Satorra que quina ha estat la difusió de les proves 

realitzades. El senyor Martínez li respon que ha sigut mitjançant cartellera al barri, però 

sobretot picant portes, en atenció a com és el barri. 

 

No havent-hi més intervencions i no havent-hi altres assumptes a tractar, la Presidenta 

dona les gràcies als assistents i assistentes i es dona per finalitzada la reunió de la 

Comissió Consultiva, de tot el que s’estén de manera succinta la present acta, que 

certifico i s’aixeca la sessió a les 18:10 hores . 
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El secretari de la sessió  Vist-i-plau  La presidenta 
 
 
 
 
 
Óscar Cruz Vega      Ruth Ana Gabriel Zarco 
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