
 

 
 
 

 
 

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 
 
 

Maria Ximena Gadea Pintos en la seva qualitat de consellera-portaveu del Grup 
Municipal de Junts per Catalunya al Districte de Sant Andreu, actuant en el seu nom 

i representació, manifesta que: 

 
I. Atès que en el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu del dia 5 de març de 

2022 es va aprobar per unanimitat la seguent proposta: 
 

Després de tres anys de l’aprovació definitiva per àmplia majoria de l’actual Pla Especial 
Urbanístic d’Ordenació de les Activitats de Pública Concurrència al carrer Gran de Sant 
Andreu i entorns, instem al Govern Municipal a:  

1. Que es tiri endavant amb la major brevetat possible la revisió de l’actual Pla Especial 
Urbanístic que afecta el carrer Gran de Sant Andreu i la Pl. Mercadal per tal de 
dinamitzar el comerç en algunes zones on s’ha quedat enrere, com pot ser la pròpia Pl. 
Mercadal.  

2. En aquesta modificació del Pla Especial Urbanístic hauran de quedar reflectit, 
almenys:  

1. El termini abans de la següent revisió.  
2. La fórmula per fer la següent revisió.  

3. Que aquesta modificació es faci amb els representants del comerç associat i amb els 
comerços que vulguin participar.  

 

 
Per això, d’acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic 

Municipal, es formula el següent: 

 

 

SEGUIMENT DE PROPOSICIÓ 

 

Que s’informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la proposta presentada pel 
Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte de Sant Andreu i aprovada al Consell 
Plenari del dia 3 de març de 2022 en els següents termes: 

 

 



 

 
 
 

 

1. Que es tiri endavant amb la major brevetat possible la revisió de l’actual Pla Especial 
Urbanístic que afecta el carrer Gran de Sant Andreu i la Pl. Mercadal per tal de 
dinamitzar el comerç en algunes zones on s’ha quedat enrere, com pot ser la pròpia Pl. 
Mercadal.  

2. En aquesta modificació del Pla Especial Urbanístic hauran de quedar reflectit, 
almenys:  

1. El termini abans de la següent revisió.  
2. La fórmula per fer la següent revisió.  

3. Que aquesta modificació es faci amb els representants del comerç associat i amb els 
comerços que vulguin participar.  

 
 
 
 
 
 
 
MARIA XIMENA GADEA PINTOS 
BARCELONA, 25 d’abril de 2022 
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